
اربع �سن�ات ومئ��ات امل�ساريع معطلة وم�ؤجلة ب�سبب 
حال��ة التق�س��ف الت��ي م��ازال عليه��ا الع��راق، وواق��ع 
�رصره��ا م�ؤثر جدا على حمافظ��ة النا�رصية املنتظرة 
حل��ل يعال��ج اأزم��ة ال�سي�لة املالي��ة العائ��ق مل�ساريع 
خدمي��ة تخ���ص ال�اق��ع ال�سح��ي والبيئ��ي والطاق��ة 
والتعلي��م وال�سحة م��ا زالت مت�قفة ون�سب��ة اإجنازها 
متفاوت��ة لك��ن البع���ص منه��ا و�س��ل اىل 90 باملئ��ة 

ويحتاج القليل م��ن االم�ال حتى يكتمل . ويقر رئي�ص 
جمل���ص حمافظ��ة ذي قار حمي��د الغ��زي ل�»اجل�رنال 
ني���ز« ب��� "وج���د حل���ل عدي��دة للخ��روج م��ن اآلي��ة 
التم�يل ومنها ت�سجيع القطاع اخلا�ص، وهناك جه�د 
تب��ذل يف حمافظ��ة ذي ق��ار م��ن اأجل حتفي��ز انطالق 
القط��اع اخلا���ص يف عملية اإجن��از امل�ساريع املعطلة 
والدور املح�ري يف ا�ستيعاب االيدي العاملة وحتريك 
جمي��ع القطاع��ات االقت�سادي��ة الراك��دة والعمل على 
اإجناز امل�ساريع املهمة كامل�ست�سفيات واملدار�ص التي 

تتجاوز ن�س��ب اإجنازها ما بني ال�سبع��ني اىل الت�سعني 
باملئة" .

وا�ساف الغ��زي اأن "لدينا عدداً من امل�ساريع املنجزة 
ولكنها حتتاج اىل ا�ستثمار حقيقي، ومتتلك النا�رصية 
م�سان��ع ومن�ساآت عام��ة ت�قفت ب�سكل كل��ي بعد عام 
2003 ومازال��ت ت�س��كل عبئ��ًا عل��ى الدول��ة ب�سب��ب 
���رصف روات��ب واج���ر م�ظفيه��ا م��ن دون مقاب��ل 
"اإذا م��ا مت بي��ع وتاأج��ر ه��ذه  اأن��ه  يذك��ر"، مبين��ًا 
املمتل��كات اىل القط��اع اخلا���ص او ل���رصكات اجنبية 

ميك��ن ان ت�فر م���ارد مالية جيدة، متكنن��ا من اإجناز 
العديد من امل�ساريع املهمة .

وك�س��ف رئي�ص جمل�ص املحافظ��ة عن اأنه "البد لنا من 
اللج�ء اىل التنمية امل�ستدامة كط�ق جناة وهي املنفذ 
الناج��ح لتط�ي��ر وتق��دم كل ن�احي احلي��اة الزراعية 
البطال��ة  وال�سناعي��ة واالجتماعي��ة والق�س��اء عل��ى 
وت�ف��ر اأم���ال كب��رة الإكم��ال امل�ساري��ع املعطل��ة، 
ويف النا�رصي��ة كل ع�ام��ل النج��اح لكنها حتتاج اىل 

ا�ستثمار �سحيح" .

اأك��د  فق��د  احل�سن��اوي  زم��ان  امل��ايل  اخلب��ر  ام��ا 
ل�»اجل�رن��ال ني�ز« اأن احل��ل ال�حيد الإعادة امل�ساريع 
املعطل��ة ه� اقدام احلك�مة على االقرتا�ص من البن�ك 
العراقية الر�سيد والرافدين وم�رصف التجاري العراقي 
مبال��غ مالي��ة لتحري��ك امل�ساري��ع اال�ستثماري��ة التي 
ت�قف��ت ب�سب��ب االزمة املالي��ة االخ��رة ، ال�سيما وان 
االم���ال مكد�سة لدى تلك البن�ك وهي تعمل باال�سا�ص 

على االقرا�ص مقابل ارباح حمددة.
وب��ني احل�سن��اوي ان �سم��ان تل��ك القرو���ص �سيك�ن 

عق���د العمل امل�قعة ب��ني احلك�م��ة وامل�ستثمر وهي 
جميعا عق�د ر�سمية حك�مية وم�سّدقة ب�سكل ر�سمي ، 
على ان متنح االم���ال للمحافظات بفائدة بنكية ملدة 
ع��ام واحد . وحدد ان هذه القرو�ص �ستحرك امل�ساريع 
املت�قف��ة و�ستنع�ص ال�س���ق املحلي وتعي��د بث الروح 
يف االقت�س��اد ال�طني الذي تاأثر �سلبا باالزمة املالية 
االخ��رة . واكد ان ما يق��ارب ال� 400 م�رصوع خدمي 
مت�قف يف قطاعات مهمة كاملاء والكهرباء وال�سحة 

والطرق واجل�س�ر بحاجة اىل االم�ال.

تغييرات أمنية في قيادات شرطة كركوك تطيح بضباط موالين لبارزاني تالفيًا لخروقات أمنية   
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ملحافظة  االأمنية  القيادات  يف  تغيرات  اإجراء  امنية  م�سادر  اكدت  خا�ص:  كرك�ك- 
لرئي�ص  االأمنية  ل�الءاتها  نتيجة  امنية قد حتدث  كرك�ك وذلك تالفيا حلدوث خروقات 
االإقليم امل�ستقيل م�سع�د بارزاين.  واأ�سارت امل�سادر اىل عدم وج�د اية �سبهة طائفية يف 
هذه التغيرات التي مل ت�سمل مدير �رصطتها ،م�ؤكدة ان ال��سع االأمني م�ستقر واننا نطمح اىل 
املزيد . وكانت وزارة الداخلية العراقية قررت ا�ستبدال عدد من ال�سباط الك�رد ي�سغل�ن منا�سب 
امنية مهمة باآخرين من الق�مية العربية والرتكمان يف حمافظة كرك�ك. ومن الذين مت ا�ستبدالهم 
قائد �رصطة االق�سية والن�احي العميد �رصحد قادر، اذ قررت ال�زارة تعيني العقيد فتاح حمم�د يا�سني 
اخلفاجي بدال عنه. واجتاحت الق�ات العراقية واحل�سد ال�سعبي يف منت�سف ال�سهر اجلاري حمافظة كرك�ك، 
وبقية املناطق املتنازع عليها اذ يق�ل الكرد ان احلك�مة العراقية يف بغداد بداأت حملة وا�سعة ملالحقة عمالء 
بارزاين وحزبه وان االالف من امل�اطنني الك�رد الفارين عادوا اىل املحافظة .اىل ذلك  رف�ص جمل�ص حمافظة 

كرك�ك، الثالثاء، تن�سيب حاكم ع�سكري لت�يل من�سب املحافظ املقال )املطل�ب للق�ساء ( جنم الدين كرمي.

،الثالثاء، مقابلة  ن�رصت �سحيفة االندبندنت يف عددها ال�سادر 
ح�رصية اأجراها مرا�سلها باتريك ك�برن مع رئي�ص ال�زراء حيدر 
العبادي بني فيها اإن ف�ساد البي�سمركة �ساعد يف دخ�ل االرهاب 
اأوردت��ه��ا  التي  املقابلة  يف  العبادي  واأ���س��اف    .2014 ع��ام 
تطهر  "نحاول  )اجل�رنال(  وترجمتها  الربيطانية،  ال�سحيفة 
البادية من عنا�رص تنظيم داع�ص و�س�اًل اإىل احلدود مع �س�ريا"، 
م�سراً اإىل اأن "الق�ات العراقية حتارب التنظيم منذ ثالث �سن�ات 

اأي منذ اأن بداأت عنا�رصه بتهديد بغداد".
 وقال ك�برن، اإن العراقيني ي�سيدون بالعبادي يف ال�قت احلايل 
بعدما كان منتقدوه ي�سف�نه باأنه "مرتدد و�سعيف" وذلك الأنه 
قاد العراق النت�سارين يف االأ�سهر االأربعة املا�سية، االأول جت�سد 
يف  الثاين  واالنت�سار  املا�سي،  مت�ز  يف  امل��سل  ا�ستعادة  يف 
اإعادة ال�سيطرة على كرك�ك خالل �ساعات قليلة منت�سف ت�رصين 
االأول اجلاري من دون اأي مقاومة من ق�ات البي�سمركة الكردية.

الكثر  �سق�ط  بعدم  ���رصوره  عن  املقابلة  خالل  العبادي  وعرب   
متنازع  اأرا���س��ي  العراقية  الق�ات  هاجمت  عندما  القتلى  من 
عليها مع الكرد متتد من �س�ريا يف الغرب اإىل اإيران، وقال اإنني 
"اأعطيت اأوامري للق�ات اخلا�سة بتجنب اإراقة الدماء الأن القتال 
الكرد  بني  امل�ساحلة  �سيجعل  والبي�سمركة  العراقية  الق�ات  بني 
"كل احلدود  اإن  العبادي يف املقابلة،  واحلك�مة �سعبة".  وقال 
اأن تبقى من دون ا�ستثناء  العراقية داخل العراق وخارجه يجب 
خط  يت�سمن  "ذلك  اأن  م�سيفًا  العراقية"،  احلك�مة  �سيطرة  حتت 
اأنابيب النفط الكردي الذي ي�سل اإىل تركيا يف حمطة قيا�ص يف 
في�سخاب�ر على البحر املت��سط". و�رصح العبادي باأنه "يريد اأن 
ق�ة  اأو  العراقية  احلك�مية  الق�ات  من  جزءاً  البي�سمركة  ت�سبح 
حملية".  واأعرب العبادي عن اعتقاده ب�ج�د "ف�ساد يف �سف�ف 
البي�سمركة، وه� ما يف�رص ف�سلها يف الدفاع عن حدود كرد�ستان 

2014 وا�سطرارهم اىل طلب  العراق �سد تنظيم داع�ص يف عام 
امل�ساعدة من اأمركا واإيران.

اأكد  ني�ز«،  »اجل�رنال  ترجمته  الذي  ال�سحيفة  تقرير  وح�سب 
العبادي عدم تدخل قائد احلر�ص الث�ري االيراين، اجلرنال "قا�سم 
�سليماين" باأحداث كرك�ك االخرة، حني قال "مل يكن له اي دور 
قيادي ع�سكري خالل ازمة كرك�ك، اأوؤكد لك ان تاأثره كان �سفراً 
يف قرارات بغداد، بالعك�ص، ه� من ات�سل بقادة ق�ات البي�سمركة، 
نا�سحا اياهم بعدم القتال، وباالن�سحاب من االرا�سي املتنازع 

عليها".
اخلارجية  ل�زير  االمركية،  االدع��اءات  على  العبادي  رد  كما 
االمركي ب�ج�د ق�ات ايرانية يف �سف�ف ق�ات احل�سد ال�سعبي، 
و"قلة  ال�سياغة"،  ب�"�س�ء  تيلر�س�ن"  "ريك�ص  ت�رصف  وا�سفا 
احل�سد  ق���ات  ان  تيلر�س�ن  يعلم  "مل  م�سيفا  املعل�مات"، 
بامتالك  العبادي  ون�ه  بالكامل".  عراقية  ق�ات  هي  ال�سعبي 
وامركا،  كربيطانيا،  الدوليني،  امل�ست�ساريني  من  للعديد  العراق 
وفرن�سا وغرها، مبا فيهم ايران، وان العدد احلايل للم�ست�سارين 
فاق  �سن�ات،  عدة  قبل  بينما  فقط،  م�ست�ساًرا   30 ه�  االيرانيني 
ال�سعبي، فه� حتت �سيطرة  للح�سد  بالن�سبة  اما   .110 ال�  عددهم 
لديهم  لي�ص  والتزام كبرين، كما  بنظام  العراقية فقط،  احلك�مة 
االنتخابات  م��س�ع  يف  خا�سة  العراق،  يف  �سيا�سي  دور  اي 
الرئا�سية املقبلة، املزمع عقدها يف ال�12 من ايار 2018، م�ؤكدا 
انها غر قابلة للتاأجيل. ويعّد العبادي اول رئي�ص وزراء عراقي، 
واي��ران،  كرتكيا،  املجاورة،  ال��دول  جميع  مع  ح�سنة  عالقة  ذا 
كانت  ال�سابق  ففي  و�س�ريا.  واالردن،  والك�يت،  وال�سع�دية، 
وا�ستقراره،  العراق  ل�حدة  معادية  املجاورة  احلك�مات  بع�ص 
مم�لة اعداء بغداد باملال واال�سلحة واملالجيء، اما االن ال �سيء 
يح�سل من ذلك، ت�قف هذا االمر كليا، وهذا ه� ال�سبب الرئي�سي 

النعزال قادة اقليم كرد�ستان وقلة م�اردهم احلالية.

ق��رار  كرب��الء  يف  املقاه��ي  ا�سح��اب  رف���ص   
احلك�م��ة املحلي��ة بغل��ق اك��ر م��ن 100 مقهى 
يف مركز املدين��ة فقط بالتزامن مع ت�افد ح�س�د 
الزائرين �س�ب املحافظة الحياء زيارة االربعني 
االج��ازة  عل��ى  بع�سه��ا  ح�س���ل  ع��دم  ب�سب��ب 
بع�سه��ا  وا�ستخ��دام  واالر�سف��ة  وا�ستغالله��ا 
امل���اد املخ��درة يف االراكي��ل .وق��ال قائممقام 
ق�س��اء املركز يف كربالء ل�»اجل�رن��ال ني�ز« ان 
"بع���ص املقاهي يتم فيها تناول امل�اد اخلطرة 

واملمن�ع��ة كالرتي��اق وم��ا �سابه م��ن احلب�ب" 
كا�سف��ا ع��ن ان "معل�م��ات ا�ستخباراتي��ة وردت 
اىل مكافحة املخدرات بان بع�ص املقاهي كانت 
حمج���زة "م�سيفا ان " معل�مات ك�سفت عن نية 
جتار ادخ��ال كمية من الرتياق اىل هذه املقاهي 
"م�سرا ان " جلان املتابعة امل�سكلة والتي ت�سم 
عدة جهات امني��ة وا�ستخبارية منع��ت ا�ستئجار 
املقاه��ي للمتعهدي��ن االيراني��ني وبخ��الف ذلك 
تتخذ اجله��ات املعنية اجراءات م�سددة "ويطالب 
ا�سحاب املقاه��ي باغالق امل�سب�هة منها وعدم 

�سم�ل اجلميع بهذا القرار .

ك�سف��ت ع�س� اللجنة القان�ني��ة النيابية ابت�سام 
اله��اليل، عن ا�سباب ع��دم عقد جل�سات الربملان 
وع��دم ح�س���ر الن���اب اىل اجلل�س��ات لتحقي��ق 
الن�س��اب. وقال��ت الهاليل يف ت�رصي��ح �سحفي 
ان "ح�س���ر النائب اىل الربملان تكليف وواجب 
�رصع��ي م�س���ؤول عن��ه ام��ام اهلل وام��ام ال�سع��ب 
العراق��ي وهناك تعم��د وا�سح من قب��ل البع�ص 
لعدم حتقي��ق الن�س��اب القان�ين وعق��د جل�سات 

الربملان".
وا�ساف��ت، ان "الن�اب يف التحالف ال�طني ق�سم 
كبر منهم مل ي�سارك�ا يف حتقيق الن�ساب وعقد 
اجلل�س��ات ا�ساف��ة اىل غياب الن���اب الكرد على 
الرغم من انه��م م�ج�دين يف العا�سمة بغداد". 
وا�س��ارت اىل ان "�سب��ب ذلك ه� ا���رصار البع�ص 
عل��ى تاأجيل االنتخاب��ات املحلي��ة والربملانية 
ومطالبته��م بذلك وان قان���ن انتخابات جمل�ص 
الن�اب م�ج�د على ج��دول االعمال والبع�ص ال 

يريد ت�رصيعه".

ت�ق��ع االحتاد ال�طني الكرد�ستاين ، االثن��ني ، انفراج االأزمة بني كرد�ستان 
واحلك�م��ة االحتادي��ة بع��د تنحي املنتهي��ة واليت��ه م�سع�د الب��ارزاين عن 
احلك��م، م�سرا اإىل اأن تنحي البارزين �سيح��ل جميع االزمات ال�سيا�سية على 

الرغم من تخ�فه من اقتتال داخلي من جراء ممار�سات البع�ص العنيفة .
 وق��ال رئي���ص الكتلة النيابية لالحتاد اريز عب��د اهلل يف ت�رصيح �سحفي اإن 
"رحيل رئي�ص االقليم م�سع�د البارزاين عن احلكم �سي�سهم يف حل اإ�سكاليات 
�سيا�سي��ة معق��دة يف اقلي��م كرد�ستان واي�س��ا انفراج االزمة م��ع بغداد لكن 
البع���ص ي���رص على العن��ف ورمبا ي�سع��ى القتت��ال داخل��ي" .  وا�ساف اأن 
"االط��راف ال�سيا�سي��ة يف بغداد �ستك�ن اأكر انفتاح��ا يف املرحلة املقبلة 
و�ست�سه��م يف م�ساعدة االإقليم �سيا�سي��ا واقت�ساديا لتجاوز ازمته احلالية"، 
مبينا اأن "املفاو�سات مع بغداد ب�ساأن اال�ستفتاء وامل�ازنة وغرها و�سلت 
اىل مراحل متقدم��ة و�ستك�ن تنحية البارزاين فر�سة لدفع املفاو�سات اىل 
االم��ام الب��رام اتفاق جدي��د".  وا�سار عب��د اهلل اإىل اأن "مدة حك��م البارزاين 

�سه��دت ت�ت��را يف العالق��ات ب��ني االح��زاب ال�سيا�سي��ة الكردي��ة وت�ساع��د 
اال�س���ات املنادية بتنحيته كحركة التغير واجلماع��ة االإ�سالمية واطراف 
يف االحت��اد ال�طن��ي". بعد ا�سابي��ع من ف��س��ى ا�ستفتاء اقلي��م كرد�ستان، 
ال�ستق��الل غر معرتف به من قبل حك�مة بغ��داد، �سخ�ص واحد يدفع االن، 
ثم��ن جميع اخطاء احلك�م��ة الكردية، وه� رئي�ص االقلي��م ال�سابق "م�سع�د 
ب��ارزاين". من جانب، اخر ك�سف القيادي يف حرك��ة التغير الكردية �سابر 
اإ�سماعي��ل عن ان جميع ال�سالحيات مازال��ت يف قب�سة احلزب الدميقراطي 
الكرد�ست��اين عل��ى الرغم م��ن ا�ستقالة م�سع���د بارزاين ال�سكلي��ة عن رئا�سة 
االإقلي��م. واأو�س��ح اإ�سماعي��ل يف حدي��ث �سحف��ي ان" التغي��ر ال تعار���ص 
�سخ�ص ب��ارزاين وامنا تعار�ص منهج اأ�سل�ب النظ��ام ال�سيا�سي يف االإقليم، 
وحت��ى انتق��ال ال�سلط��ة اىل االخري��ن ال يهمنا، وامنا نبحث ع��ن تغير الية 
اإدارة االإقلي��م ب�س��كل ين�سج��م م��ع تطلب��ات ال�سع��ب الك��ردي". واأو�سح ان" 
الربمل��ان الكرد�ست��اين من��ذ ان دخله التغير ه��� بغر ماأمن ف��ال �سالح له 
وامن��ا احلقيق��ة فقط"، م�ؤك��دا ان" م�ساأل��ة الدميقراطية ت��كاد اأن تك�ن �سبه 
مفق�دة يف االإقليم".واأ�ساف ان" هذه االإدارة اجلديدة ال تلبي طم�ح ال�سعب 

الك��ردي ومازلن��ا معار�سني لها، فجميع ال�سالحي��ات يف االإقليم جمتمعة 
يف قب�س��ة الدميقراط��ي ومفا�سل��ه جميعا". واأ�س��ار اىل ان" م�ساألة الهج�م 
على املق��ار احلزبية للتغير يف ده�ك وزاخ� ا�سبح هذا الفعل ال�سنيع ارثا 
ل��دى الدميقراط��ي الكرد�ستاين لتكرار ذلك"، مبين��ا ان" جرمية حرق املقار 
احلزبي��ة للتغي��ر تقع على عاتق ام��ن املنطقة يف ده���ك وزاخ�". وح�سب 
تقري��ر جملة "ني���ز ويك" الذي ترجمته »اجل�رنال ني���ز«، اعلن "بارزاين" 
تنحي��ه عن احلكم، وا�ستم��راره يف من�سب قائد لق���ات البي�سمركة الكردية. 
ان�س��م ب��ارزاين للبي�سمرك��ة يف �سن ال���16 ع���رص، لك�نه ابن اح��د قياديي 
اقلي��م كرد�ست��ان. ت���ىل "بارزاين" عن��د وفاة وال��ده ع��ام 1979، من�سب 
قائ��د البي�سمرك��ة، بجان��ب اخي��ه "ادري�ص ب��ارزاين"، الذي ت���يف فيما بعد 
ع��ام 1987. كان "بارزاين" جزءا من ملي�سي��ات البي�سمركة خالل �سن�اته 
يف املنف��ى "اي��ران"، وخالل مدة حرب الدكتات�ر ال�ساب��ق "�سدام ح�سني"، 
ويف ع��ام 1988 حتديداً، عندما هاجم االخ��ر �سكان "حلبجة" با�ستخدام 
اال�سلح��ة الكيميائي��ة. ا�ستط��اع االكراد ت�سكي��ل دولة �سبه مع��رتف بها يف 

�سمال العراق، 

ك�س��ف م�سدر يف احلك�م��ة املحلية بكربالء ع��ن حت�يل املبلغ 
املخ�س�ص لزيارة االربعني اىل ح�ساب املحافظة والبالغ خم�سة 
ملي��ارات دين��ار عراقي. وقال امل�س��در ل�»اجل�رنال ني�ز« ان " 
احلك�م��ة االحتادية ح�ل��ت املبلغ املخ�س���ص لزيارة االربعني 
والبال��غ خم�س��ة ملي��ارات دين��ار اىل ح�س��اب حمافظ��ة كربالء 
"مبينا ان " حمافظ كربالء يتفرد ب�رصف هذه االم�ال وجمل�ص 
املحافظة غر معني بهذا ال�رصف "م�سرا ان " املبلغ هذا العام 
و�س��ل مبك��را وهذا ما �سيمن��ح املحافظة فر�س��ة للت�رصف بها 
وفق حاجتها يف هذه الزيارة "م�ؤكدا ان " املبلغ العام املا�سي 
و�سل بعد انتهاء الزيارة ومل ت�ستفد منه املحافظة خالل الزيارة 
"م��سح��ا ان " جمل�ص املحافظة لديه �سك�ك ح�ل �سحة اآلية 

ال���رصف لالم�ال اخلا�سة بزي��ارة االربعني من قبل املحافظ " 
اىل ذل��ك اكد ع�س��� اللجنة االمنية يف جمل���ص حمافظة كربالء 
ح�س��ني الي�س��اري ان قطع مداخ��ل كربالء �سيتح��دد وفق الزخم 
ال��ذي �ست�سهده حم��اور املحافظة. وقال الي�س��اري ل�»اجل�رنال 
ني���ز« ان " اجتم��اع اللجن��ة االمني��ة العليا للمحافظ��ة ناق�ص 
م�ساأل��ة قطع مداخل كرب��الء وت��سل املجتمع���ن اىل ان ت�كل 
مهمة االيعاز بالقطع اىل قيادة عمليات الفرات االو�سط وقيادة 
�رصط��ة كربالء " وبني ان "حمافظ كربالء رئي�ص اللجنة االمنية 
العلي��ا ورئي�ص جمل�ص املحافظ��ة او�سيا خالل االجتماع بجعل 
القطع اقرب ما يك���ن من ذروة زيارة االربعني خدمة للزائرين 
"وت�سه��د مداخل حمافظة كربالء خالل زيارة االربعني �سن�يا 
قطع��ا كام��ال ل�س��ر املركب��ات م��ا يجع��ل ع���دة الزائرين اىل 

حمافظاتهم �سديدة ال�سع�بة .

في مقابلة صحفية كشف عن أسرار عملية فرض األمن 

العبادي: ال دور إليران في أزمة كركوك والبيشمركة أدخلت داعش وقياداتهم نائمون في منازلهم وفقراء الكرد يقاتلون 

رغم انتهاء حقبة "مسعود بارزاني".. االتحاد الوطني يتخوف من اقتتال داخلي والتغيير تؤكد: تنحيه شكلي فقط

منع دخول العجالت إليها.. خمسة مليارات دينار لتقديم الخدمات إلى الزوار في كربالء المقدسة 

بالتزامن مع الزيارة األربعينية.. إغالق 100 مقهى 
تتعامل بالترياق في كربالء

نائبة تتهم زمالءها بتعمد الغياب من أجل اإلخالل 
بالنصاب القانوني لتعطيل جلسات البرلمان

بغداد- خاص

بغداد- متابعة 

بغداد- خاص

بغداد- متابعة

كربالء- آالء الشمري

ذي قار- شاكر عواد

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الفيفا يقترح مشاركة 24 فريقًا في 
بطولة كأس العالم لألندية

ذي قار.. أكثر من 400 مشروع حيوي معّرض لالندثار بسبب نقص األموال وفساد حكومتها المستشري

 أطفال الجنوب.. السرطان 
ينهش أجسادهم الغضة
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