
ت�شه��د م��دن حمافظة االنب��ار تطوراً خط��راً يف تهريب 
الب���ر من مناطق �شيط��رة تنظيم داع���ش اىل املناطق 
املح��ررة باتفاق مع �شخ�شي��ات ع�شائري��ة و�شيا�شية 
ولق��اء مبال��غ مالي��ة كب��رة لتموي��ل خالي��ا التنظيم 
االرهاب��ي .وقال ال�شي��خ خمي�ش املح��الوي احد قادة 
احل�ش��د الع�شائ��ري يف االنبار ل� »اجلورن��ال نيوز« ان" 
تنظي��م داع���ش يحا�ر اك��ر م��ن 8000 االف عائلة 
يف مناط��ق ق�شاء القائم وراوه وعنه وعكا�شات وبات 

الهروب من تلك املناط��ق اىل املدن املحررة م�شموحًا 
ب��ه لقاء مبال��غ مالية ت�ش��ل اىل 500 دوالر لل�شخ�ش 

الواحد".
و�شيا�شي��ة  ع�شائري��ة  �شخ�شي��ات  ان"  وا�ش��اف 
وم�شوؤول��ن يف حكوم��ة االنب��ار متورط��ون بالتعاون 
م��ع ع�شاب��ات داع���ش االجرامي��ة لتهري��ب ع��دد كبر 
من العوائل م��ن مناطق �شيطرة داع���ش واي�شالهم اإىل 
مناط��ق اآمنة وق�شم كبر منهم م��ن العنا�ر املطلوبة 
�شا�ش��ة  بع���ش  ان"  اىل  املح��الوي  ق�شائيا".وا�ش��ار 
االنب��ار وم�شوؤوليها لديهم خالي��ا وملي�شيات ارهابية 

ي�شتخدمونها يف التلويح والتهديد ملناف�شيهم ولتدمر 
اي �شخ���ش او كتل��ة �شيا�شي��ة تعار�شهم".ام��ا املحلل 
ال�شيا�ش��ي واالمن��ي حام��د الفالحي م��ن الرمادي فقد 
ذك��ر ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان" عملي��ة تهري��ب اال�ر 
النازح��ة م��ن املناطق الغربي��ة التي تخ�ش��ع ل�شيطرة 
داع���ش االرهابي منذ ثالث �شنوات تقريبا ال ميكن الي 
�شخ�ش عب��ور ال�شح��راء والودي��ان واملناطق اخلطرة 
اال بوج��ود جهات �شيا�شية وحكومي��ة ت�شهل مرور من 
ت�ش��اء". واو�شح" اكر من 30 ال��ف ن�شمة من العوائل 
النازح��ة متكنوا من الهروب م��ن مناطق اعايل الفرات 

وو�شل��وا اىل الرمادي وهيت وحديثة خ��الل ال�شهرين 
املا�شي��ن وخالل املعلومات الت��ي و�شلت الينا تبن 
دفعه��م مبال��غ مالي��ة لق��اء هروبهم وهن��اك مهربون 

تعاونوا معهم للهروب".
 يف ح��ن ك�ش��ف م�شدر امن��ي يف حمافظ��ة االنبار ل� 
»اجلورن��ال ني��وز« ان" عملي��ة هروب اال���ر النازحة 
م��ن غ��رب االنب��ار م�شتم��رة ومل تنقطع، وهن��اك اكر 
م��ن 13 عن�راً من التنظي��م مت اعتقالهم خالل ال�شهر 
املا�شي وهم بن اال�ر النازحة". ولفت امل�شدر النظر 
اىل ان" املبال��غ املالية الت��ي يتم جمعها من املدنين 

ل�شم��ان هروبه��م من اع��ايل الفرات مت��ول بها خاليا 
داع���ش يف املناطق الغربي��ة، وق�شم منها ل�راء ا�شلحة 
و�شواري��خ لتعزيز ع�شاب��ات التنظي��م االرهابي".اىل 
ذل��ك ك�شف قائممقام الرمادي مرك��ز حمافظة االنبار 
ابراهي��م العو�شج اجلنابي عن وجود جتاوزات من قبل 
�شخ�شي��ات متنف��ذة ومدنين على نهر الف��رات وان�شاء 

حمال جتارية ومطاعم من دون ترخي�ش .
وقال اجلنابي يف ت�ريح خ�ش به مرا�شل »اجلورنال 
الف��رات يف  ني��وز« ان" هن��اك جت��اوزات عل��ى نه��ر 
الرم��ادي من قب��ل �شخ�شيات متنف��ذة ومدنين قاموا 

باإن�ش��اء حمال جتاري��ة ومطاعم ومرائ��ب بالقرب من 
�شواط��ئ نهر الفرات مع رم��ي النفايات واالنقا�ش يف 
النه��ر من قب��ل االه��ايل م��ن دون حما�شبة".وا�شاف 
ان" ه��ذه التجاوزات غ��ر قانونية وخمالف��ة وا�شحة 
م��ن قبل عدد م��ن ال�شخ�شيات التي متتل��ك نفوذاً ومن 
االهايل، م��ا يتطلب رفعًا عاجاًل له��ذه التجاوزات من 
قب��ل الدوائر احلكومي��ة والبلدية وبدعم ق��وات اجلي�ش 
لك��ون اجهزة ال�رطة ال ت�شتطيع وحدها منع املدنين 
م��ن التجاوز عل��ى نهر الف��رات لوجود تدخ��ل من قبل 

ال�شخ�شيات املتنفذة".
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يف  متقاعد  عامل  الف   900 �شمول  النيابية،  املالية  اللجنة  اأعلنت   : خا�ش  بغداد- 
القطاع اخلا�ش بال�شمان االجتماعي. وقالت ع�شو اللجنة، ماجدة التميمي، يف بيان 
العمال  اأ�شوة برواتب  القطاع اخلا�ش امل�شمونن  العمال يف  "�شيتم توحيد رواتب  لها، 
الراتب  انتقال  �شيتم  "كما  واأ�شافت  العامة".  التقاعد  �شندوق  �شمن  احلكومي  القطاع  يف 
التقاعدي اىل اخللف يف حالة وفاة العامل املتقاعد، اإ�شافة اىل اإجازة االأمومة للمراأة العاملة 
يف القطاع اخلا�ش اأ�شوة باملوظفات العامالت يف القطاع احلكومي". وكان جمل�ش الوزراء �شوت 
الثالثاء املا�شي باملوافقة على م�روع قانون التاأمينات االجتماعية، حيث ي�شمن هذا القانون لكل 
العاملن يف القطاع اخلا�ش راتبًا تقاعديًا مناظراً للرواتب التقاعدية ملوظفي الدولة، ا�شافة اىل �شمان 
حقوق عوائل ال�شهداء مبا يوؤمن م�شدراً منا�شبًا ملعي�شتهم". واأو�شحت وزارة العمل وال�شوؤون الجتماعية، 
ان القانون اجلديد �شي�شمل تنظيم عمل القطاع اخلا�ش غر املنظم والذي ي�شكل ن�شبة كبرة من �شوق العمل 

العراقي و�شموله باالمتيازات التي ن�ش عليها القانون اجلديد.

اىل  واليته  املنتهية  االقليم  رئي�ش  �شعي  عن  �شيا�شية  كتل  ك�شفت 
ا�شتقطاب ال�شنة دعمًا لال�شتفتاء يف مواجهة ال�شيعة بحجة �شمهم 
اىل دولة كردية عادلة، يف وقت بينت كتل كرد�شتانية ان اال�شتفتاء 
توقع حملل  بينما  �شئ،  بكل  ال�شيا�شية  الكتل  ان حتكمت  بعد  جاء 
�شيا�شي فر�ش عقوبات على كرد�شتان من قبل بع�ش الدول ب�شبب 

ا�رارها على اجراء اال�شتفتاء.
رئا�شة  قبل  م��ن  اُل��ك��ردي  اال�شتفتاء  اج���راء  موعد  اع��الن  فمنذ 
العراقية  ال�شيا�شية  ال�شاحة  ت�شهد  املن�رم  حزيران  بداية  االقليم 
اُلكردية  وال�شلطات  ال�شنية  اجلهات  بن  للزيارات  وتباداًل  تقاربًا 
تبادل  اإث��ر  ت�شنجات  ال�شيعية  الكردية  العالقات  ت�شهد  وقت  يف 
الت�ريحات واالتهامات املتبادلة على خلفية اال�شتفتاء، توافقت 
للعملية جملة  وراف�شة  لال�شتفتاء  معادية  اإيرانية  ت�ريحات  مع 
م�شعود  بزعامة  كرد�شتان  اقليم  حكومة  وحت��اول  وتف�شياًل.  
تدهور  بعد  ال�شنية  واالط��راف  ال�شخ�شيات  مع  االتفاق  ب��ارزاين 
العالقات  "و�شهدت  "ال�شيعة.  واملجتمعية مع  ال�شيا�شية  عالقاتهم 
الكردية ال�شنية مزيداً من التقارب والتفاهم مع اقرتاب موعد اجراء 
الكرد�شتاين  االإ�شالمي  االحت��اد  يف  م�شوؤول  وك�شف   . اال�شتفتاء 
اال�شتفتاء  عملية  تاأجيل  على  الكرد�شتانية  القيادة  موافقة  عن 
االإداري  املجل�ش  ع�شو  �شليم  �شمر  اآخر.وقال  اإ�شعار  اىل  ال�شعبي 
اإن  �شحافية،  ت�ريحات  يف  الكرد�شتاين  االإ�شالمي  االحت��اد  يف 
تنظيم  حتديد  حول  مالحظات  لديها  االأمركية  املتحدة  الواليات 
الكبار يف  ال�شعبي وبعثت بر�شالة �رية اىل امل�شوؤولن  اال�شتفتاء 
ال�شعبي  اال�شتفتاء  عملية  باإرجاء  فيها  مطالبة  كرد�شتان  اإقليم 
وا�شاف  املقبل.  ال�شهر  من  والع�رين  اخلام�ش  يف  اإجراوؤه  املقرر 
املتحدة  الواليات  طلب  على  وافقت  الكرد�شتانية  "القيادة  اأن 
بتاأخر العملية ، �رط اأن تطالب وا�شنطن ر�شميًا بتاأجيل العملية 
من خالل القنوات الر�شمية". ع�شو جمل�ش النواب عن احتاد القوى 

�شياء الدوري قال ان بع�ش ال�شخ�شيات من املكون ميكن ان تتاأثر 
البارزاين  ل�"اجلورنال"ان  الدوري  لها.وقال  البارزاين  با�شتمالة 
ميكن ان ي�شغط على بع�ش ال�شخ�شيات يف احتاد القوى من خالل 
"النازحن" الذين يعّدون ورقة �شغط عليهم من اجل ك�شب تاأييدهم 
يرف�شونه  الذين  ال�شيعة  ال�شيا�شين  مقابل  كرد�شتان  ال�شتفتاء 

ب�شكل تام.
وتابع اأن املكون باأجمعه ال ميكن ان يتاأثر مبثل هذه الدعوات وهم 
متم�شكون باأن يكون االكراد واقليمهم �شمن عراق واحد يعي�ش كل 

ابناء ال�شعب فيه ب�شالم.
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  عن  النواب  جمل�ش  ع�شو  وق��ال 
طريق  يف  ع��رة  حجر  يكون  ان  الأح��د  نريد  ال  اننا  ك��رم  عرفات 

اال�شتفتاء، يف ا�شارة اىل بع�ش الكتل املعار�شة لهذه العملية.
وا�شاف كرم ل�"اجلورنال"ان اال�شتفتاء عملية دميقراطية ال تخالف 
الدميقراطية،  وممار�شة  احلريات  ي�شمن  الد�شتور  الن  الد�شتور، 
"احلديث عن ان اال�شتفتاء يخالف الد�شتور غر �شحيح،  مبينًا ان 
اىل  ا�شتندت  الأنها  �رعية  غر  تعّد  ال��دول  من  الكثر  ف��ان  واإال 
الد�شتور يف ا�شتفتاءاتها."اىل ذلك ك�شف النائب يف دولة القانون 
جا�شم حممد  جعفر )املقرب من رئي�ش احلكومة( عن ت�شكيل جلنة 
عن  بالتخلي  كرد�شتان  على  لل�شغط  وتركيا   اإي��ران  بن  ثنائية 
جعفر  وقال  عليه.  اقت�شادية  عقوبات  فر�ش  او  اال�شتفتاء  فكرة 
طهران  بن  امل�شكلة  “اللجنة  ان  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�ريح  يف 
وانقرة تبداأ عملها يف االأول من ال�شهر  املقبل و�شيكون عملها هو 
حت�شل  التي  املوارد  جميع  وقطع  اقت�شادية  عقوبات  فر�ش  اآلية 
ب�شكل  عليها  اخلناق  وت�شييق  واإيران  تركيا  من  كرد�شتان  عليها 
تدريجي “. واأ�شاف  ان “ال�شغوطات �شرتغم كرد�شتان على القبول 
بالراأي الدويل الراف�ش لفكرة اال�شتقالل خا�شة ان وزير اخلارجية 
االأمركي ابلغ رئي�ش االإقليم املنتهية واليته م�شعود بارزاين بان 

وا�شنطن ترف�ش اال�شتقالل عن العراق”.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�شف��ت ع�شو جمل�ش حمافظة النج��ف زينب العلوي 
ع��ن تعط��ل اإق��رار العدي��د م��ن القوان��ن يف جمل�ش 
املحافظ��ة ال�شب��اب يتعل��ق بع�شه��ا باملحا�ش�شة 
احلزبي��ة واالخ��رى ب�شبب االزمة املالي��ة، بينما اكد 
مواطن��ون ان مكا�شب و�راع تل��ك االحزاب "اأوقف 

حالهم" .
وقال��ت العلوي ل�)اجلورن��ال( ان" جمل�ش املحافظة 
عاج��ز عن اقرار العديد من القوان��ن والبت بق�شايا 
مهم��ة ال�شباب عدي��دة "،مبينة ان" م��ن اهم ا�شباب 
ادارة اغلب دوائر الدولة يف املحافظة من قبل وكالء 
ه��ي املحا�ش�شة احلزبي��ة التي جتع��ل كل كتلة يف 
املجل���ش تطالب باأن يكون مدي��ر الدائرة من كتلتها 

وم��ا زال ال���راع قائمًا ح��ول ادارة الدوائر املهمة 
يف املحافظة ".

واو�شح��ت العل��وي ان" عدم ت�شل��م حمافظة النجف 
ح�شته��ا من املوازن��ة العامة ب�شب��ب االزمة املالية 
الت��ي تع�ش��ف بالبالد كان عائقا ام��ام اقرار العديد 
م��ن القوان��ن الت��ي تتعل��ق بام��ور مالي��ة وجمل�ش 
املحلي��ة  امل��وارد  خ��الل  م��ن  يح��اول  املحافظ��ة 
مت�شية بع�ش االمور اخلدمي��ة الب�شيطة .من جانبهم 
انتق��د مواطنون ال�راع عل��ى املكا�شب بن احزاب 
احلكوم��ة املحلي��ة، موؤكدين "وق��ف حالهم"، داعن 
اهلل ان يوق��ف حال ه��ذه االح��زاب وان ال تتم اعادة 
انتخابها جم��ددا، اال ان العلوي اكدت اأن "املجال�ش 
املحلي��ة التابع��ة الأق�شي��ة ونواح��ي املحافظة هي 

اليوم اي�شا معطلة ب�شبب االزمة املالية " .

يدر�ش جمل�ش حمافظة ذي قار اإجراء اتفاقات اأمنية 
لت�شكي��ل قوة م�شرتكة حلماية االثار من التهريب اىل 
ال��دول املجاورة ،يف م�شعى من��ه لطماأنة املنظمات 
الدولي��ة بجدية العراق يف املحافظ��ة والتاأمن عرب 
التن�شي��ق االأمن��ي عل��ى تراث��ه . واأك��د حمي��د الغزي 
رئي���ش جمل���ش حمافظ��ة ذي ق��ار ل�)جورن��ال( ان 
الق��وة االمنية �شت�شرتك فيه��ا عنا�ر اأمنية خمتلفة 

ال�شن��وف و�شتعمل من اأجل حماي��ة الرتاث الثقايف 
اتفاقي��ات  لعق��د  بالعم��ل  املنظم��ة  ال�رق��ة  م��ن 
اأمني��ة بن جمال���ش املحافظات الت��ي ت�شرتك معنا 
بح��دود اداري��ة م�شرتك��ة، واأ�شار الغ��زي اىل ان هذه 
االتفاقي��ات �شتعمل على احلد م��ن تو�شع الع�شابات 
املرتبطة باأجن��دات خارجية، وهدفها حتقيق اأرباح 
مالي��ة كبرة من �رقة التح��ف االآثارية والثقافية، 
والتوجي��ه بتعق��ب م��ا ي���رق م��ن ت��راث ثمن اىل 

اخلارج.  

 اأك��د تي��ار "اال�ش��الح العراق��ي" اإن الكت��ل ال�شيا�شية وامل�شال��ح ال�شخ�شية 
هم��ا ال�شب��ب الرئي�ش��ي وراء تعطي��ل العديد م��ن القوانن املهم��ة والتي لها 
م�شا���ش مبا���ر بحي��اة املواط��ن.  وقال النائب ع��ن التيار توفي��ق الكعبي، 
ل�»اجلورن��ال«، اإن "هن��اك العدي��د من القوان��ن املعطلة ب�شبب ع��دم توافق 
اح��دى الكتل ال�شيا�شية والتي تعمل وفقا مل�شاحلها ال�شخ�شية مثل : قانون 
النفط والغاز وقانون االحزاب باال�شافة اىل قانون متليك االرا�شي الزراعية 
الداخل��ة �شمن الت�شميم اال�شا���ش للمدن والتي تفيد �ريحة من املجتمع ما 

يوؤدي اىل تو�شعة املحافظات واالق�شية والبلديات اىل االن". 
واأ�ش��اف، اأن "جمم��ل النواب طالب��وا يف الربملان باأن تكون ه��ذه القوانن 
له��ا ال�ش��دارة يف الت�ريع والتنفيذ". كما اأك��د النائب من التيار ذاته ، حيدر 
الف��وؤادي، يف ت�ريح، ل�»اجلورنال«، اإن "ال��دورة الربملانية احلالية �شهدت 

اقرار وت�ريع الكثر من القوانن، معربا عن ا�شفه باأن بع�ش القوانن املهمة 
والتي لها م�شا���ش مبا�ر بحياة املواطن ومت�ش جممل العملية ال�شيا�شية ال 
ت��زال معطلة مثل قانون النف��ط والغاز والقوانن املهمة االخرى والتي تقف 
وراءه��ا االختالف��ات وتباين يف وجه��ات النظر بن الق��وى ال�شيا�شية التي 
تبح��ث عن م�شاحلها يف هكذا قوانن". ولي�ش ببعيد عن راأي تيار اال�شالح 
فق��د اأك��د ، ائتالف الوطنية العراقي، ان جمي��ع القوانن ت�رع وفقا ملوافقة 
الكت��ل ال�شيا�شي��ة. وقالت النائبة عن االئتالف، ه��دى البديري، يف ت�ريح، 
ل�»اجلورنال«، اإن "كل كتلة لها راأي معن، الفتة االنتباه اىل اأن بع�ش الكتل  
يتغلب راأيها على ح�شاب كتل اخرى فلهذا ال�شبب تتعطل القوانن املهمة يف 
الربملان".  من جهته اأو�شح املحلل ال�شيا�شي، مناف املو�شوي، يف ت�ريح، 
ل�»اجلورن��ال«، اإن "هناك �شببن رئي�شي��ن يقفان وراء تعطيل هذه القوانن 
االول: هيئ��ة الرئا�ش��ة، للقوانن التي تتم مناق�شته��ا الإن تقدمي او تاأخر اي 
قانون يكون ح�شب ما تراه هيئة الرئا�شة يف �رورة تقدمي هذه القوانن اأو 

تاأخرها ، اأما ال�شبب الثاين فهو وجود م�شكلة داخل املكونات ال�شيا�شية يف 
الربملان". واأ�شاف املو�شوي ، اأن "املكونات ال�شيا�شية طاملا تود الت�شويت 
عل��ى القوانن �شم��ن �شلة او �شفقة واحدة اي مبعن��ى ان بع�ش الكتل لديها 
قوانن تتبناها وتريد ان تقدم هذه القوانن ويتم الت�شويت عليها يف الوقت 
نف�ش��ه وح�شب املثل ال�شعبي العراقي "�شيلني واأ�شيلك". واأكد ، اأنه "بالنتيجة 
اأن تاأخ��ر مث��ل هذه القوان��ن املهمة �شببه ه��و عدم التواف��ق ال�شيا�شي يف 
بع���ش االحيان ما بن املكونات ال�شيا�شي��ة والتي ت�شرتط ان يتم الت�شويت 
عل��ى ه��ذه القوانن وفق نظ��ام ال�شلة الواحدة وان تق��دَّم جميع القوانن من 
قبل جميع املكونات كي يتم الت�شويت عليها". وا�شار اىل ان "الربملان ي�شر 
حت��ت العب��اءة احلزبية او حتت ارادة زعماء الكتل، ومن ثم تبقى م�شكلة هذه 
الكت��ل قائمة وتبقى ه��ذه القوانن نائمة من دون ان يكون لها حمرك معن 
م��ا دام��ت هذه املكونات هي غر راغبة يف ان تظهرها اىل النور اأو اأن حتدد 

موافقتها اأم عدم املوافقة عليها". 

ال توجد موؤ�رات على احلد من حاالت االنتحار امل�شوهة 
لتاأري��خ حمافظ��ة مث��ل ذي ق��ار كمدين��ة رائ��دة بالف��ن 
واالأدب، واملوؤ�ش�ش��ات احلكومية مازال��ت ُترجع االأ�شباب 
اىل م�ش��اكل داخ��ل اال�رة م��ن دون اي و�شيلة ت�شع حداً 
لقتل النف�ش املتزايد .وي�شر �شباح الكعبي رئي�ش منظمة 
اال���رة ل�»اجلورن��ال ني��وز« اىل وج��ود تق�ش��ر ا���ري 
ون�شبت��ه مت�شاوي��ة م��ع العج��ز احلكوم��ي يف من��ع ايذاء 
ال��ذات الب�ري��ة وواج��ب الدول��ة واال���رة امل�شاهمة يف 
ه��ذه الق�شية املجتمعي��ة والدخيلة على اه��ل النا�رية 
. وي�شي��ف لدين��ا درا�ش��ة ح��ول ه��ذا املو�ش��وع وكيفية 
�شل��وك املنتحرين اىل طرق متنوع��ة، حيث تتنوع اأ�شكال 
االنتح��ار واأ�شباب��ه، ودوافع��ه، وتك��ون ع��ادة بو�شاط��ة 
ال�شنق، والت�شمم بامُلبي��دات احل�رية، واالأ�شلحة النارّية، 

وال�شق��وط م��ن اأبني��ة عالي��ة، حيث بل��غ عدد م��ن اقدموا 
عل��ى االنتح��ار خ��الل العام احل��ايل 2017 م��ا يقارب 
ال��� 30 �شخ�شًا حت��ى �شهر اب احلايل وه��ي ن�شبة لي�شت 
بالقليل��ة وقابل��ة اىل التفاقم لو ا�شتم��رت احلال من دون 
ع��الج االأ�شباب. الباحث االجتماعي ع��الء العتابي يوكد 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان "ال�شغ��وط النف�شية ه��ي النقطة 
الرئي�شّية يف بداية عملية االنتحار، فاغلب املنتحرين هم 
�شباب ترتاوح اأعمارهم ما بن 20-18 عامًا، واأكرهم 
طلبة ومن املفرت�ش ان تقوم وزارة الرتبية بدور اإيجابي 
جت��اه ه��ذه االإعم��ار وتوف��ر املن��اخ املنا�ش��ب لهم من 
خالل طبع مناه��ج الإر�شاد ال�شباب عن خطورة االنتحار 
ومراعاته��م درا�شي��ًا"، وطالب ب� "توف��ر مناهج درا�شية 
تتح��دث عن خماط��ر االدمان وكيفية حله��ا بوجود كتب 
وق�ش���ش يعّده��ا متخ�ش�ش��ون لتزويد الطلب��ة بالثقافة 

النف�شية والقدرة على مواجهة التحديات" .

فيتو أميركي وضغوط إيرانية تركية تمنعه

بارزاني يتحالف مع »سنة« المناطق المتنازع عليها وعقوبات دولية بانتظاره في حال إجراء االستفتاء

في العلن يتحدثون بـ »الوطنيات«.. برلمانيون يفضحونهم: رؤساء الكتل »يوقفون قسرًا« تشريع القوانين 

من تداعيات كارثة نتائج اإلعدادية.. تزايد حاالت انتحار الطلبة في الناصرية.. وال حلول

أحزاب النجف: حصصنا من المشاريع أوال.. 
ومواطنون: أوقفوا حالنا أوقف الله حالهم!!

بعد خراب الموصل.. المحافظات الجنوبية »محتارة« 
بحماية اآلثار من مهربي العشائر! 

بغداد- سهير سلمان

بغداد ـ عمر عبد الرحمن

النجف – آالء الشمري

ذي قار - خاص

الناصرية – شاكر الكناني

األنبار- خاص 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

نجوم: عودة بنيان نصر للحق
وستعود أمجاد القيثارة

داعش يبتز العائالت غرب األنبار.. اهرب بجلدك مقابل 500 دوالر والمسؤولون منشغلون باحتالل الفرات ! 

الخالفات العشائرية تمنع 
نازحين من العودة إلى الفلوجة

ً


