
ارتف��ع �شع��ر قطع��ة �ش��الح الكال�شنك��وف يف حمافظ��ة 
كرك��وك، اإىل اأك��ر من ملي��ون دينار )نح��و 800 دوالر 
اأمريك��ي( خ��الل اأ�شبوع��ن فق��ط، وب��ات االإقب��ال عل��ى 
���راء ال�ش��الح اخلفي��ف واملتو�ش��ط، االأعل��ى يف املدينة 
من��ذ منت�شف عام 2014، عندم��ا كان تنظيم "داع�ش" 
حميطًا باملدينة، ومهدداً باجتياحها. وتباع امل�شد�شات 
والقناب��ل اليدوية املختلف��ة ب�شكل مت��واز، وال�شكان هم 

الزبائ��ن، وجت��ار ال�ش��الح ي�شتخدم��ون مواق��ع التوا�شل 
لرتوي��ج  و�شيل��ة  "في�شب��وك"،  خ�شو�ش��ًا  االجتماع��ي، 
ب�شاعته��م الت��ي تع��ود يف االأغل��ب اإىل م��ا يطل��ق عليه 
"غنائم داع�ش". وقالت �شحيفة العربي اجلديد نقال عن 
اأبن��اء املحافظة ان اخلوف ه��و ال�شفة ال�شائدة باملدينة 
املختلطة قوميًا، وعلى الرغم من حماولة اجلميع اإخفاء 
ذلك لك��ن الوج��وه يف االأ�شواق واالأماك��ن العامة توحي 
بذل��ك وحرك��ة االإقبال من ال�ش��كان على ���راء االأ�شلحة 
وا�شح��ة، يف ظ��ّل ارتف��اع اأ�شعاره��ا وا�شتغ��الل التجار 

لالأزم��ة احلالي��ة ب��ن بغ��داد واأربي��ل، والتلوي��ح بح��ل 
ع�شك��ري النت��زاع كركوك يف ح��ال رف�ش رئي���ش اإقليم 

كرد�شتان م�شعود البارزاين اإعادتها اىل �شيطرة بغداد.
يف غ�ش��ون ذل��ك، تعّر�شت مقار اجلبه��ة الرتكمانية يف 
كركوك، اإىل 6 هجمات، بوا�شطة قنابل يدوية اأو ر�شقات 
�ش��الح متو�شط خ��الل اأ�شبوع��ن اأدت اإىل �شقوط جرحى 
وقتل��ى منهم، بح�شب النائب جا�شم حممد جعفر. يف هذا 
االإط��ار، �ش��ّدد اأحد مواطن��ي كركوك، حمم��د اأوغلو، على 
اأنه��م "ال يريدون اأن يكون��وا احللقة االأ�شعف يف املدينة 

واأ�ش��اف  االأ�ش��واأ".  لل�شيناري��و  اال�شتع��داد  ويحاول��ون 
"ل��ن نعتدي على اأح��د لكننا نرتقب ح��ركات جماعات 
عن�ري��ة كردي��ة عند اأحي��اء ومناط��ق تركمانية، وهذا 
غري مريح على االإطالق واملدينة ت�شيطر عليها اال�شاي�ش 
والب�شمرك��ة وهم منحازون لالأك��راد القاطنن يف اجلزء 
االآخ��ر م��ن كركوك".ب��دوره، ك�شف النائ��ب يف الربملان 
العراق��ي ع��ن املك��ون الرتكم��اين ف��وزي اأك��رم ع��ن اأن 
"الرتكم��ان يتعر�شون لتهديد ِعرقي جدي ومتدد كردي 
يف مناطقهم بكركوك ويتم ذلك ب�شكل ممنهج". واأ�شاف 

اأن "هن��اك ترهيبا لهم لدفعهم اإىل ت��رك املدينة وقدمنا 
ا�شتغاث��ة للحكوم��ة لت�شلي��ح الرتكم��ان لك��ن مل تتفاعل 
م��ع الدعوة ه��ذه". ونّوه ب��اأن "تق�شيم الع��راق �شيبداأ من 
اخلارط��ة الرتكمانية فيه، بدءاً م��ن كركوك وحتى تلعفر 
�شم��ااًل. وهن��اك موؤام��رة كب��رية، ل��ذا ردة فع��ل االأهايل 
طبيعي��ة يف تخوفه��م وحت�شبه��م لالأ�ش��واأ، وعل��ى بغداد 
اإدراك حج��م املوؤامرة". وقال "نح��ن ن�شم رائحة مذبحة 
كرك��وك عام 1959 بحق الرتكم��ان مرة اأخرى، وهناك 

ترحيل ق�ري وحالة ال ا�شتقرار يف املدينة".

يف املقاب��ل، ت�شغط قوات االأ�شاي���ش والب�شمركة الإجراء 
�شفق��ات ���راء املدني��ن االأك��راد لل�ش��الح، خ�شو�ش��ًا 
اجلماعات القومي��ة، وذلك "حت�شبًا من احتمال ان�شحاب 
الق��وات الكردي��ة ب�شغ��وط عل��ى الب��ارزاين وبقائهم بال 
غط��اء". وحتولت البيوت القدمي��ة يف املدينة اإىل �شاحة 
لبي��ع و�راء ال�شالح، فالتاجر يبيع هناك عرب لقاء عابر 
لدقائ��ق قليلة مع زبون ب�شيارة مدنية، فيت�شّلم امل�شرتي 
ال�ش��الح املغّلف ب�شحيفة ورقي��ة اأو اأكيا�ش كبرية كتلك 

التي ت�شتخدم يف تعبئة االأرز والدقيق.
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بغداد- اجلورنال: ك�شفت  اللجنة القانونية النيابية ، االأربعاء، عن امكانية 
وقع  على  املقبل  اال�شبوع  االنتخابات  مفو�شية  مر�شحي  على  الت�شويت 
اتفاق �شيا�شي لزيادة اعداد ممثلي الكيانات ال�شيا�شية با�شافة ممثلن عن 

املكونن الرتكماين وامل�شيحي.
تعين  �شي�شهد ح�شم ملف  املقبل  “اال�شبوع  اإن  توران،  اللجنة ح�شن  وقال ع�شو 
اع�شاء مفو�شية انتخابات جديدة بعد اتفاق الكتل ال�شيا�شية”.وا�شاف اأن “روؤ�شاء 
ملجل�ش  املخ�ش�شة  املقاعد  عدد  زيادة  عرب  امللف  ح�شم  على  اتفقوا  ال�شيا�شية  الكتل 
يف  تركماين  وممثل  م�شيحي  ممثل  وت�شمية  �شخ�شًا   11 اىل  ا�شخا�ش   9 من  املفو�شن 
روؤ�شاء  بن  اجتماعًا  �شت�شهد  املقبلة  “االيام  اأن  ت��وران،  االإ�شافين”.واو�شح  املقعدين 
الكتل ال�شيا�شية من اجل ت�شمية املر�شحن واالتفاق على اال�شماء لعر�شها امام جمل�ش النواب 

والت�شويت عليها”.

 
حلل  الفعلية  خطواتها  االإقليمية  والدول  املتحدة  الواليات  بداأت 
لرئي�ش  البحث عن بديل  العراق( من خالل  )�شمال  ا�شتفتاء  ازمة 
من  ومنعه  ب��ارزاين  م�شعود  واليته(  )املنتهية  كرد�شتان  اقليم 
الرت�شيح ملن�شب رئا�شة كرد�شتان الإيجاد �شخ�شية كردية بديلة 

تتفاو�ش مع بغداد وتلغي نتائج اال�شتفتاء. 
اقليم  رئي�ش  يتزعمه  الذي  الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  واكد 
االخري  تر�شح  عدم  بارزاين  م�شعود  واليته(  )املنتهية  كرد�شتان 
رف�ش  اىل  تلميح  يف   " املقبلة  االنتخابات  يف  االإقليم  لرئا�شة 

القوى الكربى ال�شتمراه بال�شلطة . 
»اجلورنال  ل�  خا�ش  ت�ريح  يف  اجلاف  ا�شواق  النائبة  وقالت 
نيوز« ان” من حق اأي مواطن كرد�شتاين يف �شمال العراق الرت�شيح 
اىل رئا�شة االإقليم بدياًل عن بارزاين. واأ�شافت ان "بارزاين يف�شل 
الرئا�شة يف  ير�شح ملن�شب  املنا�شب ولن  الن�شالية على  الهوية 
االأح��زاب  دعا  "بارزاين  اأن  اىل  ".واأ�شارت  املقبلة  االنتخابات 
الكردية يف االإقليم اىل تر�شيح �شخ�شية لكنها رف�شت الرت�شيح" .

اإقليم  رئي�ش  تغيري  ال��ع��راق(  )�شمال  يف  كردية  ق��وى  وت��در���ش 
االزم��ة  بعد  ب����ارزاين  م�شعود  والي��ت��ه(  )املنتهية  كرد�شتان 
يف  اال�شتفتاء  ب�شبب  باالإقليم  ع�شفت  التي  اخلانقة  االقت�شادية 
ظل اغالق باب الرت�شيح لرئا�شة االإقليم بوجود مر�شح وحيد هو 

القيادي يف حركة التغيري حممد توفيق رحيم.
االأم��ن  "وكالة  م�شوؤول  طالباين  جنكي  ال�شيخ  اله��ور  وح��ذر 
واملعلومات يف منطقة كرد�شتان العراق )زانياري("، من خ�شارة 
الكرد كل املكت�شبات التي حققوها يف املرحلة ال�شابقة اإذا مل تتم 

العودة اإىل احلوار مع بغداد.
ال�شليمانية  وقال طالباين يف كلمة ح�رتها اجلورنال نيوز يف 
اإن "الكرد يواجهون خماطر ب�شبب القرار غري النا�شج لال�شتفتاء"، 
التي  املكت�شبات  كل  العراق  كرد�شتان  �شعب  خ�شارة  من  حمذرا 

حققها يف املرحلة ال�شابقة اإذا مل تتم العودة اإىل احلوار مع بغداد.
كرد�شتان  منطقة  يف  ال�شيا�شية  القيادة  اأن  جنكي،  ال�شيخ  واأكد 
العراق اأمام جتربة تاريخية �شعبة بغية املحافظة على مكت�شبات 
مع  للحوار  مبادرة  اأية  من  اخلوف  عدم  اىل  اإياها  داعيا  ال�شعب، 
املناطق  فيها  مبا  الطرفن  بن  العالقة  امللفات  كل  ويف  بغداد 
املتنازع عليها. وتعهد ال�شيخ جنكي باال�شتمرار على نهج الراحل 
كرد�شتان  منطقة  �شعب  مكت�شبات  على  احلفاظ  يف  جالل  مام 

العراق وحماربة الف�شاد وحكم ال�شخ�ش الواحد فيها.
واالرهابين  ال�شهاينة  ان  القانون،  دولة  ائتالف  اكد  ذلك  اىل 
�شوتوا على ا�شتفتاء انف�شال اقليم كرد�شتان عن العراق، يف حن 
ا�شار اىل ان االقليم كان يح�شل على ن�شبته من املوازنة "اجباراً".
خا�ش  ت�ريح  يف  الهبابي  نهلة  االئتالف  عن  النائبة  وقالت 
ل�»اجلورنال «،ان "ح�شول اقليم كرد�شتان على ن�شبته من موازنة 
العراق كان "اجباراً"، م�شيفة ان "التاريخ �شي�شجل حما�شبة كل 

من �شارك يف ا�شتفتاء انف�شال اقليم كرد�شتان عن العراق".
البلد  "ال�شعب لن يرحم كل من �شيعمل على تق�شيم  ،اأن  واأ�شافت 
وادخل ال�شهاينة واالرهابين للت�شويت على اال�شتفتاء"، م�شددة 
ال��وزراء  رئا�شة  وجمل�ش  النواب  جمل�ش  "اتخاذ  ���ررورة  على 

موقفًا جتاه امل�شوتن على ا�شتفتاء بارزاين".
الرتكمان  من  ا�شلية  مكونات  هناك  ان"  اىل  الهبابي  وا�شارت 
رئي�ش  من�شب  يت�شنموا  ان  باإمكانهم  ووغريهم  وااليزيدين 
اجلمهورية ومنا�شب اخرى من اجل احلفاظ على العراق وحمايته" 
“حممد ال�شيهود” ، االربعاء ،  وعَد النائب عن التحالف الوطني 
املبادرات واحلوارات مع االنف�شالين بانها م�شا�ش بهيبة الدولة 

وموؤ�ش�شاتها وال متثل اال ا�شحاب االجندات امل�شبوهة.
وذكر “ال�شيهود” يف بيان ان ” قرارات جمل�ش النواب واحلكومة 
االحتادية وكذلك املحكمة االحتادية وا�شحة جدا جتاه ا�شتفتاء 

البارزاين غري الد�شتوري وغري القانوين.
 تتمة �ش2

 بعدم��ا �شبطت هيئ��ة النزاهة مدي��ر الت�شجيل العقاري 
متلب�ش��ا بالر�ش��وة ، جل��اأت بلدية النا�ري��ة اىل حتديد 
االرا�ش��ي ال�شكني��ة لبيعه��ا عل��ى املواطن��ن بالتق�شيط 
مل��دة ث��الث �شن��وات . وح��دد مدي��ر بلدية ذي ق��ار عبد 
النا�ر غال��ب ان ا�شتقطاع املبالغ من امل�شتفيدين من 
املواطن��ن �شيكون يف ثالث �شنوات م��ع �شمان للمبلغ 
بحجز القطعة او عق��ار �شامن، ومن ثم �شيلجاأ املواطن 
اىل اتب��اع ط��رق قانوني��ة ل�شمان حق��ه ال�شخ�شي بداًل 
ع��ن اللج��وء اىل ط��رق ت�شعه حت��ت طائل��ة املحا�شبة . 
وا�شار، غالب ل�»اجلورن��ال نيوز«ان هذا االإجراء �شيمنع 
من التج��اوز على ارا�ش��ي الدولة والتي حت��ول بع�شها 

اىل ع�شوائي��ات وظاه��رة غري ح�شاري��ة �شوهت املدينة 
ومعامله��ا ب�شب قيام ه��وؤالء املتجاوزي��ن با�شتح�شال 
ارا���ش بطرق ملتوية عرب دفع الر�شوة للتمليك بعيدا عن 
قان��ون متليك ارا�شي الدولة . واأو�ش��ح، اأن عملية البيع 
القان��وين تبعد املواط��ن عن امل�شاءل��ة القانونية وتعزز 
م��وارد احلكومة املحلي��ة وانتعا�ش اقت�ش��اد املحافظة 
ب�شبب حالة التق�شف التي يعي�شها البلد منذ اربع �شنوات 
وممك��ن له��ذه امل��وارد ان ت�شتغ��ل يف ان�ش��اء م�شاري��ع 
خدمي��ة للمحافظة . وزاد، كلما متكنت احلكومة املحلية 
من ال�شيط��رة على ارا�شيها كلما اقرتبنا من اإنهاء ملف 
التجاوز عل��ى االرا�شي واال�شتيالء عليها من دون وجه 
ح��ق، وتق��وم احلكومة املحلي��ة بتوزيعها عل��ى دفعات 

وبطريقة �شندات �شادرة منها. 

اك��د نائ��ب رئي���ش جلن��ة الرتبية يف جمل���ش حمافظة 
النج��ف عم��ار العرب��اوي ان املحافظ��ة بحاج��ة اىل 
اكر م��ن 1200 مدر�شة للق�شاء على الدوام املزدوج 
الثنائ��ي والثالث��ي يف املدر�شة الواح��دة وان اكر من 
20 مدر�ش��ة الفية توجد يف النجف . وقال العرباوي 
ل�»اجلورنال نيوز« ان " النجف فيها 20 مدر�شة الفية 
اي حت��وي اكر من 1000 طالب يف املدر�شة الواحدة 
والع��دد يف تزايد ب�شبب الت�شخم ال�ش��كاين الذي قابله 

ع��دم ان�شاء مدار���ش ال�شتيعاب اع��داد الطلبة ". مبينا 
ان " النج��ف حتتاج اىل اكر م��ن 1200 مدر�شة حلل 
م�شكلة ال��دوام املزدوج الثالثي والثنائي يف املدر�شة 
الواح��دة " وارج��ع العرب��اوي ا�شب��اب ت��ردي العملية 
الرتبوي��ة اىل التدخ��الت احلزبي��ة وال�شغوط��ات التي 
تتعر�ش لها تربية املحافظة للتحكم بحركة املعلمن 
واملدر�ش��ن داخ��ل مدار���ش املحافظ��ة، حي��ث يوجد 
فائ���ش يف م��الك مدر�ش��ة ونق���ش م��الك يف مدر�شة 
اخرى وهذا ما انعك�ش �شلبا على �شري العملية الرتبوية 

ب�شكلها ال�شحيح . 

مل تك��ن الب�رة وخالل املدة املا�شية باأف�ش��ل حاالتها حيث عانت 
ازم��ة �شيا�شية ح��ادة نتيجة اعتقال رئي�ش جمل���ش املحافظة �شباح 
البزوين واحلكم عليه بثالث �شنوات بتهمة الر�شوة وا�شتقالة حمافظها 
ماج��د الن�راوي. اجتماعات ومباحث��ات متكررة اثمرت عن اختيار 

ا�شعد العيداين حمافظا للب�رة بتاريخ 27 /08 /2017.
العيداين الذي جاء بعدد من اخلطط وامل�شت�شارين على امل تغيري واقع 
الب�رة املزري ب�شبب توقف امل�شاريع بح�شب قرار 347 ال�شادر من 
رئا�ش��ة جمل�ش الوزراء، ا�شط��دم باأزمة مالية ح��ادة وخ�شو�شًا بعد 
ح��ذف الفقرة )ه��اء(  للمحافظ��ات املنتجة للنفط ) ب��رتو دوالر( من 
قانون املوازنة التكميلية والتي �شوت عليها جمل�ش النواب العراقي.

حماف��ظ الب�رة ا�شعد العيداين ك�شف ع��ن عدم التو�شل اىل اي نتائج 
بخ�شو���ش حل االزمة املالية التي متر بها املدينة. واكد ان امل�شاكل 
الت��ي تعانيه��ا املحافظة ه��ي ب�شبب االزم��ة املالية عل��ى الرغم من 
ان هن��اك ام��وااًل بذم��ة حكومة املرك��ز واملطالبة به��ا م�شتمرة وفق 
القان��ون. حكومة الب�رة املحلية وعلى ل�شان النائب االول للمحافظ 
حمم��د طاه��ر التميمي ���رح ملرا�ش��ل ) اجلورن��ال ( ب��ان "ميزانية 
الب���رة و�شل��ت اىل ال�شف��ر" مبين��ا اأن هن��اك تده��وراً يف اجلان��ب 
ال�شح��ي واخلدمي والرتبوي، مطالبا احلكومة املركزية ب� "اإطالق ما 
و�شفه��ا مب�شتحقات الب�رة" واليوجد تغي��ري وا�شح بوجد املحافظ 
اجلدي��د العيداين. اىل ذل��ك قال م�شوؤول العالق��ات واالعالم يف تربية 
الب���رة با�شم القط��راين " ان الع��ام الدرا�شي مه��دد بالتوقف ب�شبب 
االزم��ة املالية، مطالب��ا الربملان العراقي ورئا�ش��ة الوزراء واجلهات 

ذات العالق��ة باإيج��اد احلل��ول املنا�شبة وال�ريعة حل��ل ازمة الرتبية 
يف حمافظ��ة الب���رة"ومل تك��ن تربي��ة الب���رة وحدها م��ن تعاين 
ه��ذا التق�ش��ف امل��ايل فقد اطلق��ت م�شت�شف��ى الطف��ل التخ�ش�شي نداء 
ا�شتغاث��ة وعل��ى ل�شان مديره��ا الدكتور علي العي��داين حيث او�شح ل� 
) اجلورن��ال(  ان امل�شت�شف��ى كان��ت تعتمد يف جزء كب��ري من االموال 
عل��ى احلكوم��ة املحلي��ة اال ان و�شع دي��وان املحافظ امل��ايل دفعها 
اىل قط��ع املعونات، ام��ا وزارة ال�شحة فموقفها كم��ا هو يف ال�شابق 
متمث��ل بع��دم امتالكها تخ�شي�ش��ات مالية ا�شافية وم��ا يتوافر لها 
من تخ�شي�شات تق��وم با�شتثمارها ل�راء بع�ش االدوية من ال�ركة 
العامة لالأدوي��ة وامل�شتلزمات وتر�شل منه��ا اىل امل�شت�شفى مبا ميثل 
%30 م��ن حاجت��ه الكلية، يف حن ت�شع��ى ادارة امل�شت�شفى لتوفري 

الن�شبة املتبقية ال�%70 من االحتياجات عرب التربعات.

اك��د م�شدر مق��رب من املرجعي��ة الدينية يف النج��ف االأ�رف ان 
غي��اب ال��دور الرقابي للجه��ات املعنية بالعن��ف اال�ري وغياب 
القوان��ن الرادع��ة زاد م��ن حج��م م�شكل��ة العن��ف ال��ذي يتعر�ش 
الي��ه االطف��ال من قبل اولي��اء امورهم . وقال امل�ش��در ان " الدين 
اال�شالم��ي مل يِج��ز �رب االطفال او تعذيبه��م حتى وان كان من 
قب��ل االب او االم " وا�شار اإىل ان " م��ن ي�رب طفاًل يفر�ش عليه 
وف��ق اال�ش��الم دفع دية للطف��ل مبق��دار ال�رر الذي حل��ق به من 
قب��ل االب او االم وبذل��ك يتحمل االباء واالمه��ات تبعات �رعية 
باال�شاف��ة اىل التجرمي القان��وين " امل�شدر ارج��ع ا�شباب ازدياد 
ظاه��رة العن��ف �ش��د االطفال من قب��ل اولياء االم��ور اىل " غياب 
ال��دور الرقاب��ي للجه��ات املعنية بالعن��ف �شد االطف��ال و�شعف 
تطبي��ق القوان��ن الرادعة لهذا االمر " من جانبه��ا، اكدت الباحثة 
االجتماعي��ة بت��ول ف��اروق ان " ظاه��رة تعني��ف االطف��ال لي�شت 

باجلديدة على املجتم��ع العراقي، لكن تطور و�شائل االت�شال بن 
النا���ش اظه��رت هذه احلاالت اىل ال��راأي العام "، مبين��ة ان " االم 
او االب الذي��ن يعّنف��ون اطفاله��م ب�شكل مبالغ في��ه كحب�ش الطفل 
او ال���رب املتوا�ش��ل ل��ه يعان��ون ا�شطراب��ات نف�شي��ة تنعك���ش 
عل��ى ت�رفاته��م مع اطفالهم " واأ�ش��ارت اىل ان "الدول املتقدمة 
تعم��د اىل ف�ش��ل االطف��ال ع��ن االم او االب الذي��ن يعاني��ن تل��ك 
اال�شطراب��ات اال يف الع��راق ف��اإن املتحكم هو الع��رف الع�شائري 
ال��ذي يبقي عل��ى االطفال حت��ت رحمة االب او االم غ��ري ال�شوين 
نف�شي��ا"، مطالبة ب� " تخ�شي�ش رعاية خا�شة باملعاجلة النف�شية 
لالمه��ات او االب��اء الذين يعان��ون تلك اال�شطراب��ات لكي ال يقع 
االطف��ال �شحي��ة املر�ش النف�شي الولياء اموره��م كما يحدث مع 
الكثري م��ن االطفال االبرياء " و�شددت الباحث��ة االجتماعية على 
�رورة تعديل القوانن اخلا�شة باال�رة والطفل لتمكن اجلهات 
املعني��ة من اخ��ذ دورها يف معاجل��ة هذه احل��االت ويفرت�ش ان 
توجد موؤ�ش�شات حكومية تتابع املوؤ�ش�شة ال�شغرية وهي اال�رة "

في ظل إصرار بغداد على التصعيد

انقسام حاد في كردستان جراء العقوبات وقوى دولية ترى أن إبعاد بارزاني هو الحل إلنهاء أزمة االستفتاء

العيداني بعد النصراوي.. بعد مرور 44 يومًا على اختيار محافظ جديد األزمات مستمرة في البصرة!!

المرجعية الدينية تنتقد عجز الدولة عن الحد من اتساع ظاهرة العنف ضد الطفولة 

بعد مسلسل نهبها باسم القانون.. ذي قار تطرح 
األراضي السكنية للبيع خشية على المتبقي منها

تنفيذًا لحملة الوزير "مدرستنا بيتنا".. في النجف 20 مدرسة 
فيها 20 ألف طالب والمسوؤلون يسيرونها على هواهم!!

البصرة – خاص

بغداد- خاص

ذي قار – شاكر عواد

النجف - خاص

النجف - آالء الشمري

بغداد- متابعة
 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

ميسي يعرب عن سعادته 
لوصول االرجنتين إلى كأس 

كركوك تلتهب.. األكراد يتجمعون ويوزعون األسلحة على أبناء جلدتهم والتركمان يتخوفون من مذبحة مرتقبة!!

 أخطب لبنتك قبل ما تخطب 
البنك
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