
ك�ص��ف م�ص��در مق��رب م��ن املجل���س االعل��ى ع��ن ان 
حم��اوالت جاري��ة م��ن قب��ل اي��ران خل��ف الكوالي���س 
لتذويب اخلالفات بني الهيئة القيادية للمجل�س االعلى 
وعم��ار احلكيم، مرجحا ت�ص��اعد اجلدل ب��ني الطرفني 
حول تق�ص��يم املكاتب واالمالك التي كانت تدار با�ص��م 
املجل���س االعلى .وقال امل�ص��در للجورنال ان " ال�ص��يد 
عم��ار احلكيم يرف�س حماوالت الت�ص��الح التي ت�ص��عى 

اليها ايران وما زال متزمتًا براأيه " .

وبني ان "اخلالفات لي�ص��ت جديدة بني الهيئة القيادية 
للمجل���س االعلى و�ص��يد عم��ار فمن��ذ وفاة ال�ص��يد عبد 
العزي��ز ن�ص��اأت اخلالف��ات وبالتحدي��د قبل 3 �ص��نوات 

عندما توىل ال�صيد عمار زعامة املجل�س االعلى ".
وا�صار اىل ان "ال�صيد القباجني كان يحاول دائما انهاء 
اخلالفات التي تن�ص��اأ بني االط��راف فاخلالفات كانت 
كث��رياً ما تت�ص��اعد بني ال�ص��يخ ال�ص��غري وعبد املهدي 

والزبيدي وبقية القيادات وبني �صيد عمار ".
وك�ص��ف امل�ص��در عن ان "ت�ص��كيل تيار جدي��د من قبل 
�ص��يد عم��ار كان خمطط��ًا له م�ص��بقا لك��ن اعالنه جاء 

مبكرا عن وقته املقرر ب�صبب كرثة اخلالفات وال�صكوى 
التي تقدم��ت بها الهيئة القيادي��ة للمجل�س االعلى اىل 
ايران �ص��د احلكيم ". واكد امل�ص��در ان " االيام املقبلة 
�ص��تنتج عنها مفاو�ص��ات وج��دل كبري حول الق�ص��ايا 
املالي��ة املتعلق��ة بروات��ب املوظف��ني املتاأخ��رة، م��ن 
�ص��يدفعها واملكات��ب واالم��الك كيف �صتق�ص��م، بعد ان 
ا�ص��توىل عل��ى اغلبه��ا تي��ار احلكم��ة وبع���س مدي��ري 
املكات��ب مم��ن انظم��وا اىل تي��ار احلكم��ة �صريف�ص��ون 
تركه��ا للمجل�س االعلى والب��د ان يكون اليران راأي يف 
هذه املفاو�ص��ات". وا�صاف امل�صدر ان "اغلب مكاتب 

املجل���س االعلى يف اق�ص��ية ونواح��ي النجف هي دور 
موؤجرة و�ص��يتم التفاو�س حول من يرغب اخذها ودفع 
االيج��ار ".م�ص��ريا اىل ان "خروج �ص��يد عم��ار ميكن ان 
ي�صعف املجل�س االعلى ب�صكل كبري وهناك امر مطروح 
بح��ل املجل�س االعلى ".مبين��ا ان " الدعم االيراين االن 
موج��ه اىل املجل�س االعل��ى وميكن ان تدعم ايران تيار 
احلكم��ة اي�ص��ا، النها دائم��ا ما حتاول اال�ص��تفادة من 
جميع االطراف حتى وان كانت متخا�ص��مة ".وك�ص��ف 
امل�ص��در النجف��ي ع��ن ان " الدع��م االي��راين �ص��يكون 
الفي�ص��ل يف جن��اح او عدم جناح اي ط��رف على االخر 

الن ت�ص��كيل احلكوم��ة تتدخ��ل في��ه طه��ران كم��ا هي 
احل��ال يف حتديد الوزارات ".ورجح امل�ص��در �ص��عوبة 
ح��ل اخلالف ب��ني عمار احلكي��م واملجل���س االعلى يف 
هذه املرحل��ة الن كل طرف متزم��ت براأيه واخلالفات 
".وحت��دث  ل�ص��نوات  تراكم��ات خالفي��ة  بع��د  ج��اءت 
امل�ص��در عن وج��ود اكرث م��ن اذرع الي��ران يف العراق 
ولي�س املجل�س االعلى وحده ففي الدورتني ال�ص��ابقتني 
للحكوم��ة العراقي��ة عزلت اي��ران املجل���س االعلى عن 
احلكوم��ة وحتالفت م��ع نوري املالكي وح��زب الدعوة 
وذلك ب�صبب عدم التزام عمار احلكيم بتوجيهات ايران 

بينم��ا املالك��ي يختلف يف التعامل مع طهران ح�ص��ب 
قول امل�ص��در. وبني امل�ص��در ان "ايران ما زالت لديها 
روؤي��ة بان املالكي اف�ص��ل رئي���س للحكوم��ة العراقية 
على الرغم من وجود مالحظات كبرية عليه، فاملالكي 
كان من اكرث اال�ص��خا�س الذين تعاون��وا مع ايران يف 
املعارك التي خا�ص��تها يف �صوريا ".واكد امل�صدر ان " 
بع�س ال�صخ�صيات التي كانت عليها عالمات ا�صتفهام 
و�ص��بهات ف�ص��اد توجه اغلبه��ا اىل تي��ار احلكمة النها 
تتوقع ا�ص��محالل املجل�س االعلى، وم�صاحلها تتحقق 

مع تيار احلكمة ويجدونه االقوى حاليا".
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ان  الكعبي،  توفيق  النيابية  اخلدمات  اكد ع�صو جلنة   : القره غويل  بغداد - هيفاء 
الكبرية  الكتل  اىل  ينتمون  لكونهم  يحا�َصبوا  مل  املايل  الف�صاد  بق�صايا  "املتهمني 
ويحاولون ان يغطوا عليهم"،م�صيفا اأن"املتهمني تتم م�صاومتهم مع الكتل االخرى". 

الربملان  دور   " ان  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  الكعبي  توفيق  اللجنة  ع�صو  وقال 
ت�رصيعي ورقابي لكن عندما يتم ك�صف الف�صاد وامل�صاكل من الوزراء وامل�صوؤولني الكبار تتم 
احالتهم اىل النزاهة ولكن الق�صاء والنزاهة مل يتخذا اجراًء بحقهما حتى االن ". واو�صح" اليوم 
ح�صب  الفا�صدين  وحما�صبة  ملتابعة  والنزاهة  الق�صاء  ملعب  يف  بل  الربملان  مبلعب  لي�صت  الكرة 
القانون".  ويف ال�صياق ذاته �صكك املحلل ال�صيا�صي واثق الها�صمي يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« يف 
"اتخاذ االجراءات بحق املتهمن بق�صايا ف�صاد وال�صبب الن الف�صاد موجود منذ 2003 بت�صخي�س دويل 
وداخلي" وك�صف الها�صمي عن ان"امل�صوؤولني عندما تنتهي مهامهم ي�صقطون اجلن�صية ويهربون اىل خارج 

العراق لت�صدر بحقهم احكام غيابية ".

اوقعت  التي  ال�صعبي  احل�صد  ق��وات  ا�صتهداف  حادثة  تكن  مل 
الع�رصات من ال�صهداء قرب احلدود العراقية ال�صورية االوىل لكنها 
من  تقرتب  عراقية  قوات  اية  �رصب  يف  وا�صنطن  جدية  اظهرت 
املنطة املذكورة �صعيا الخفاء حقيقية ما يجري يف تلك املناطق 

بعيدا عن موافقة بغداد وعلمها .
جديدا  ارهابيا  م�رصوعا  تعد  وا�صنطن  ان  اك��د  ح�صدي  م�صدر 
ما  وهو  العراق  يف  املحيطة  االقليمية  والدول  العراق  ي�صتهدف 
من  اقوى  تنظيم  وجود  من  االمريكية  الت�رصيحات  اليه  ت�صري 

داع�س بانتظار العراقيني.
وقال ان التحركات االمريكية تهدف اىل تق�صيم العراق و�صوريا 
بتلك  قواعد  يف  قواتها  تبقي  ان  على  "�صغرية  "كانتونات  يف 
القوات  مرافقة  يرف�صون  االمريكيني  ان  اىل  ،م�صريا  املناطق 
اإطالع احلكومة على  ،كما يرف�صون  العراقية لهم بتلك املناطق 

فحوى ما يتم عمله هنالك .
يفوق  وعربية  عراقية  جماميع  يدربون  االمريكيني  ان  واو�صح 
عددهم ال�10 االف مقاتل منهم من كانوا �صمن داع�س  يف اطار 
برنامج جديد لتق�صيم العراق وعزل املناطق الغربية لدفعها عند 
دوال  املرة  هذه  �صت�صتهدف  التي  م�صاريعها  تنفيذ  اىل  احلاجة 

خليجية لن�رص الفو�صى اخلالقة فيها .
اال�صد  قاعدة عني  املتمركزة يف  االمريكية  القوات  اأن  اىل  ي�صار 
ا�صهر  منذ  رف�صت  االنبار  مبحافظة  احلبانية  ومطار  اجلوية 
وجود قوات احل�صد ال�صعبي يف املناطق الغربية واحلدود العراقية 

ال�صورية وق�صفت مواقع متركز احل�صد غربي االنبار .
م�صدر امني يف قيادة حر�س حدود املنطقة الثانية ك�صف ملرا�صل 
�صهر  قبل  ق�صف  التحالف  ط��ريان  اأن"  عن  نيوز«  »اجل��ورن��ال 
ون�صف تقريبا ارتااًل تابعة لقوات احل�صد ال�صعبي خالل مرورها 
الوليد  منفذ  من  قريبة  حماور  لتطهري  ال�صوري  التنف  منفذ  من 

العراقي ال�صوري غربي االنبار وق�صفت مدفعية اجلي�س االمريكي 
احلدود  قرب  يف  احل�صد  مقار  اال�صد  عني  قاعدة  يف  املوجودة 

ال�صورية".
ال�صعبي �صقطوا  وا�صاف امل�صدر ان" �صهداء وجرحى من احل�صد 
من جراء الق�صف املدفعي االمريكي على نقاط ومقار متركزهم 
عملية  ل�صن  ا�صتعدادهم  خالل  ال�صورية  العراقية  احل��دود  على 

ع�صكرية لتحرير مناطق تابعة لق�صاء القائم غربي االنبار".
وا�صار امل�صدر اىل ان" طريان التحالف ي�صن يوميا طلعات جوية 
وحرارية  �صوتية  �صواريخ  ويطلق  ال�صعبي  احل�صد  وجود  ومينع 
ذلك  الغربية".اىل  املناطق  �صكوك بوجودهم يف  يف حال وجود 
املك�صو�صي  احمد  ال�صهداء  �صيد  لكتائب  العام  االمني  نائب  اكد 
� ال�صهيونية  ل�"اجلورنال"ان احل�صد اف�صل املخططات االمريكية 
اىل  م�صرياً  العراق،  تق�صيم  اىل  يهدفون  كانوا  النهم  العراق،  يف 
هنالك  تكون  ان  �رصورة  ا�صهر  �صتة  قبل  اعلنوا  االمريكيني  ان 
ما ي�صمى بال�"منطقة الرمادية" عازلة لالرهابيني وتكون مالذا 
كاالنبار  املحافظات  وبع�س  العراق  تهديد  ال�صتمرار  لهم  امنًا 
واملو�صل وكربالء،موؤكداً ان هذه املنطقة تبعد نحو 12 � 14 كم 

عن عكا�صات وهي التي �صهدت �رصب مقاتلي الكتائب.
عن�رصاً   41 با�صت�صهاد  تفخر  الكتائب  ان  املك�صو�صي  وبني 
وجرح اكرث من 35 اخرين من مقاتليها يف هذه املنطقة، مهدداً 
بان هذه ال�رصبة "لن متر مرور الكرام" ونحتفظ بالرد الع�صكري 
بع�س  ب��دور  م�صيداً  نختاره،  ال��ذي  والزمان  املكان  يف  عليها 
يف  االمريكية  ال�صفارة  ابواب  امام  اعت�صموا  الذين  الربملانيني 

بغداد تنديداً بهذه ال�رصبة. 
من جانبه و�صف اخلبري االمني اللواء الركن املتقاعد عبد الكرمي 
دفاعية  قوة  احلدود وهذه  بانه غري مربر على  العمل  خلف هذا 
بيد  كلها  �صنجار  غرب  املنطقة  من  احل��دود  ان  ونعلم  تتحرك 

"داع�س" يعطي ت�صكيكًا بال�رصبة االمريكية.
التتمة يف ال�صفحة 2

تناول برو���س ريدل الكاتب االأمريكي املتخ�ص���س 
يف ال�ص��وؤون اخلليجي��ة لق��اء زعيم التيار ال�ص��دري 
مقت��دى ال�ص��در ويل العه��د ال�ص��عودي االأمري حممد 
بن �ص��لمان يف ال�ص��عودية بعد 27 عق��داً من اجلفاء 
ب��ني البلدْين، م�ص��رياً اإىل اأن الريا�س ت�ص��عى اإىل اأن 
ت�صبح العبًا موؤثراً يف بغداد لتوفري بديل عن اإيران، 
وبالعودة اإىل زيارة ال�ص��در، لفت ريدل النظر اإىل اأن 
و�صائل االإعالم ال�صعودية عّدتها خطوة تقدم لو�صع 

ح��د للنف��وذ االإيراين يف بغ��داد، وعن فتح قن�ص��لية 
�ص��عودية يف النجف، راأى ريدل اأن �ص��عي ال�صعودية 
للتمتع بح�ص��ور دبلوما�ص��ي يف املدين��ة التي يرقد 
فيه��ا االمام علي والتي خطط فيها اآية اهلل اخلميني 
للث��ورة االإيرانية مثري لل�ص��خرية.  ريدل الذي �ص��دد 
على اأن موقع اإيران اأف�صل من ال�صعودية يف العراق، 
اأو�ص��ح اأّنها قادرة على التاأثري باالأغلبية ال�ص��يعية 
واالأقلية الكردية يف بغ��داد؛ فيتوافد االإيرانيون اإىل 
النجف وتزدهر التجارة بني البلدين، ناهيك عن اأن 

احلدود االإيرانية-العراقية مفتوحة. 

ق��ال ع�ص��و جلنة النزاه��ة النيابية ريب��وار طه اإن" 
ا�ص��تجواب رئي�س ديوان الوقف ال�صني عبد اللطيف 
الهميم يدخل �ص��من ال�ص��بهات الكث��رية التي تدور 
حول ، ديوان الوقف ال�ص��ني لك��ون هناك موؤ�رصات 
ف�ص��اد تتعل��ق بحم��الت اإمياني��ة وتاأهي��ل جوام��ع 

واأمور كثرية �صيك�صف عنها خالل اال�صتجواب " .
ل�»اجلورن��ال  ت�رصي��ح  يف  ط��ه  واأ�ص��اف 
بنوعي��ة  له��ا  عل��م  ال  النزاه��ة  نيوز«،اأن"جلن��ة 
امللف��ات الت��ي جتمعه��ا النائبة امل�ص��توجبة عالية 
ن�ص��يف ح��ول �ص��بهات الف�ص��اد يف دي��وان الوقف 

ال�ص��ني الت��ي مل يكن له��ا دور فع��ال يف ما يخ�س 
ازم��ة داع�س وم�ص��اعدة النازحني " . واأ�ص��ار اىل اأن 
"اال�صتجوابات يف الربملان ُو�صعت من قبل بع�س 
الكت��ل م��ن ب��اب الت�ص��قيط ال�صيا�ص��ي ل�صخ�ص��يات 
تنتمي اىل كتل معينة ح�ص��ب زعمه، من جانب اخر 
اكد ان عمليات اال�ص��تجواب هي حق د�ص��توري الي 
نائ��ب ميلك ملفات ف�ص��اد ح��ول وزارة او موؤ�ص�ص��ة 
معينة للحفاظ على املال العام، الفتًا النظر اىل اأن 
تاأخر اال�صتجوابات هو ب�صبب التدخالت وال�صغوط 
املمار�ص��ة من قبل بع�س الكتل وال ميكن التغا�صي 
عن دور الربملان يف �ص��حب الثقة من وزراء ب�ص��بب 

ملفات ف�صاد يف وزاراتهم " .

 اأعلن��ت حركة التغي��ري الكردية، الثالث��اء ان" الوفد الكردي امل�ص��كل لزيارة 
بغ��داد لبحث ق�ص��ية اال�ص��تفتاء ال ميثل كل اأطياف ال�ص��عب الكردي، م�ص��ريا 
اىل ان اال�ص��تفتاء مرفو���س م��ن داخ��ل الع��راق وخارجه ويوؤثر يف الو�ص��ع 
االقت�ص��ادي وال�صيا�ص��ي يف االإقلي��م.  يف ح��ني توعد ائتالف دول��ة القانون 
بزعام��ة ن��وري املالكي رئي���س اإقلي��م كرد�ص��تان املنتهية واليت��ه بارزاين 

بحكومة اغلبية �صيك�صف من خاللها حجمه. 
وقال��ت النائ��ب عن احلركة �ص��ريين ر�ص��ا يف ت�رصيح ل� »اجلورن��ال نيوز«، 
ان"حركة التغيري واجلماعة االإ�ص��المية لي�صتا مع اجراء اال�صتفتاء يف الوقت 
الراهن لكونه يوؤثر يف االإقليم اقت�صاديًا و�صيا�صيًا ال�صيما وانه مرفو�س من 
داخل العراق وخارجه ". واأ�صافت ان" احلزب الدميقراطي واالحتاد الوطني 
الكرد�ص��تاين مل يح�ص��ال على موافقة من ال�ص��عب الكردي وبغداد على اجراء 

ل اال�صتفتاء". واأ�صارت  اال�صتفتاء، لذلك �صيكون �صعيفًا ومن املرجح ان يوؤجَّ
اىل ان "الوفد امل�صكل للتفاو�س مع بغداد ال ميثل ال�صعب الكردي وامنا ميثل 

االأحزاب املتفاو�صة".
لك��ن النائبة ع��ن احلزب الدميقراطي الكرد�ص��تاين اأ�ص��واق اجل��اف قالت يف 
ت�رصيح ل�»اجلورنال نيوز« اإن "االجتماع �ص��يعقد لتحديد �صخ�ص��يات الوفد 
الذي �ص��يزور بغ��داد قريبا"، مبينة ان "االأ�ص��ماء التي طرحت ب�ص��ورة "غري 
ر�صمية " هي الرئي�س اال�صبق لربملان كرد�صتان عدنان مفتي اىل جانب روز 
نوري �ص��اوي�س". واأ�ص��افت اأن "اللجنة العليا �صرتكز على ت�صمية �صخ�صيات 
م��ن جمي��ع االطياف واالأدي��ان وت�ص��مل كل االأحزاب من �ص��منها الرتكمان 
وامل�ص��يح". وم��ن املق��رر ان يزور وفد رفيع امل�ص��توى من اقليم كرد�ص��تان، 
العا�ص��مة االحتادي��ة بغ��داد، قب��ل 10 اآب اجلاري، لبحث م�ص��األة ا�ص��تفتاء 
كرد�ص��تان مع م�ص��وؤويل احلكومة االحتادية.من جهة اخرى و�ص��ف ائتالف 
دول��ة القان��ون الذي يتزعمه نائ��ب رئي�س اجلمهورية ن��وري املالكي رئي�س 

اإقليم كرد�ص��تان "منتهي الوالية " بالطفل املدل��ل املبتز. وقال القيادي يف 
ائت��الف دول��ة القانون عبا���س املو�ص��وي يف ت�رصيح ل�»اجلورن��ال نيوز« : 
بداأت تنك�ص��ف ال�ص��ورة اكرث واكرث يف ق�ص��ية �ص��قوط مدينة املو�صل ودعم 
"الدواع�س" والتاآمر على العراق من قبل رئي�س االإقليم م�صعود بارزاين بعد 
حترير املو�ص��ل ". واأ�ص��اف ان" معاجلة الق�ص��ايا ال�صيا�ص��ية التي ارتكبها 
ب��ارزاين حتت��اج اىل حكوم��ة اغلبي��ة وطنية قوية ق��ادرة عل��ى كبح جماح 
ب��ارزاين وجتفي��ف منابع الدعم الدويل له �ص��د العراق، الفت��ًا النظر اىل ان" 
ب��ارزاين يعم��ل كالطف��ل املدلل ال��ذي يبتز بغ��داد بني احلني واالآخر ب�ص��بب 
�ص��عف احلكومة والتوافقات ال�صيا�صية".واأ�صار اىل ان" �صعف حكومة بغداد 
م���رصوع عمل علي��ه رئي�س االإقلي��م منذ م��دة طويلة حتت نظري��ة )االأطراف 
القوية والقلب ال�ص��عيف( لك��ن نحن نوؤمن بان القلب الق��وي قادر على قلب 
الطاول��ة على االأطراف ال�ص��عيفة وحما�ص��بتها".  و�ص��دد على ان "حما�ص��بة 

بارزاين تقع على عاتق الق�صاء العراقي بعد اثبات االأدلة". 

على مدى �ص��نوات طويلة، وعل��ى الرغم من املوازنات 
االنفجاري��ة مل تنع��م الب���رصة "خبزة الع��راق" � هكذا 
يطل��ق عليها ابناوؤها � باخلدمات وامل�ص��اريع املهمة، 
ويبق��ى املواط��ن متاأمل��ًا من واق��ع ماأ�ص��اوي حتكمه 
الوع��ود احلكومية بتنفيذ امل�ص��اريع املتوقفة ب�ص��بب 
ع��دم تنفيذها م��ن قبل ال���رصكات امل�ص��تفيدة او انها 
متوقفة مرة اخرى ب�صبب عدم توافر االموال لتنفيذها 
كما يّدعي اغلب امل�صوؤولني . يقول رئي�س جلنة الرقابة 
املالي��ة يف جمل�س حمافظ��ة الب�رصة احمد ال�ص��ليطي 
ل�)اجلورنال( ان اغلب امل�صاريع املتوقفة يف حمافظة 
الب�رصة هي ب�ص��بب عدم وجود التخ�صي�صات املالية، 
وه��ذا ي�ص��مله ق��رار جمل���س ال��وزراء ل��كل امل�ص��اريع، 
والب�رصة ا�ص��ُتثنيت يف ال�صنة املا�صية للم�صاريع التي 

جت��اوزت ٨٥% وكث��ري م��ن ه��ذه امل�ص��اريع مل تقبل 
ال���رصكات املنف��ذة املبا���رصة بها الأنه��ا تدين مببالغ 
�ص��ابقة واحلكومة املحلية ال ت�ص��تطيع دفعها باعتبار 
ان احلكوم��ة االحتادي��ة اأخذت عل��ى عاتقها دفع هذه 
امل�ص��تحقات عن طريق ال�ص��ندات، وال�رصكات ال متتلك 
�ص��يولة حتى تنفذ امل�ص��اريع، حيث ان اغلب ال�رصكات 
بق�ص��ية  نظ��ر  الب���رصي وجه��ة  ولل�ص��ارع   . حملي��ة 
امل�ص��اريع، فاأحد املواطنني ي�صري اىل ان الب�رصة مل تر 
م�ص��اريع حقيقية، فهي جمرد اعم��ال ترقيعية وتبليط 
بع�س ال�ص��وارع يف املحافظة، فهناك مناطق �ص��عبية 
حتت��اج اىل تبلي��ط وم�ص��اريع للبنى التحتي��ة، ويبقى 
من يتحمل ذلك اأواًل واآخرياً احلكومة املحلية ب�صقيها، 
فلديها �صوء يف التنفيذ والتخطيط وال نعرف متى نرى 
حكومة حملية جادة يف عملها لتنفيذ م�صاريع حقيقة 

كما يح�صل يف الدول املجاورة املتطورة .

تتحرك بغموض وتثير الريبة في المناطق الحدودية

محضور على الحكومة معرفتها.. )الجورنال( تتقصى حقيقة ما تخفيه القوات األميركية قرب الحدود العراقية السورية

التغيير تتبرأ من الوفد التفاوضي مع بغداد وائتالف المالكي يتوعد بارزاني بحكومة أغلبية ستكشف حجمه

مواطنو البصرة يشكون إلى الله: لم نعرف حكومة عادلة ومسؤولو األحزاب منشغلون بترقيع الشوارع

كاتب أميركي يسخر من ابن سلمان: الشيعة لن 
يثقوا بكم ألن النجف وقم مرتبطتان عقائديًا

فساد »الحمالت اإليمانية« في الوقف السني 
يتسبب باستجواب الهميم!!

بغداد – ثائر جبار

بغداد-عمر عبد الرحمن

بغداد_ متابعة

بغداد - فادية حكمت 

البصرة - محمد الجابري 

النجف - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

أربع مشاركات خليجية تنتظر
األندية العراقية 

رواتب العاملين وإيجارات المكاتب من يدفعها؟.. وساطة إيرانية لتقسيم اإلرث بين المجلس األعلى وتيار الحكيم

سوق الصفافير .. 
نحاس يعكس بهاء الماضي


