
الب�رشي��ة  اخل�سائ��ر  ان  ع��ن  حكوم��ي  تقري��ر  ك�س��ف 
واالقت�سادي��ة الت��ي تكبده��ا العراق خالل م��دة احتالل 
تنظی��م داع���ش ع��دداً من امل��دن بلغ��ت ع���رشة اأ�سعاف 
خ�سائ��ر الع��راق من الغزو االمریكي ع��ام 2003. ووفق 
التقرير ال�س��ادر عن اللجنة احلكومیة امل�سرتكة من عدة 
وزارات، وال��ذي �رّشبه موظ��ف رفیع امل�ستوى يف رئا�سة 
ال��وزراء، ومت اإع��داده بهدف التح�س��ری ملوؤمتر املانحنی 

ال��دويل املزمع عق��ده يف الربع االأول من الع��ام املقبل، 
فق��د بلغ��ت اخل�سائر الب�رشي��ة واملادية خ��الل 40 �سهرا 
الت��ي م�س��ت م�ستوي��ات قیا�سی��ة، تع��ادل يف بع�سه��ا 
10 اأ�سع��اف م��ا خ���رشه الع��راق يف الغ��زو االأمریك��ي 
للب��الد يف الع��ام 2003. وت�سری االأرق��ام التقريبیة اإىل 
ا�ست�سه��اد واإ�ساب��ة اأك��ر م��ن 150 األ��ف م��دين، ي�سكل 
االأطف��ال والن�ساء نحو 50 % منهم، اأغلبیتهم من �سكان 
املحافظ��ات ال�سمالیة والغربی��ة ومن املكون املجتمعي 
ال�سن��ي، واحتل��ت ق��وات اجلی���ش العراق��ي فیه��ا املرتبة 

االأوىل يف اخل�سائ��ر ، ثم جهاز مكافحة االإرهاب املرتبة 
الثانی��ة، يف اأعل��ى معدل �سهداء �سق��ط لت�سكیالت اجلی�ش 
العراق��ي. وعن اخل�سائر املادية، فقد بلغت كلفة اخل�سائر 
يف عموم مدن العراق اأكر من 100 ملیار دوالر، �سملت 
120 األ��ف وح��دة �سكنیة ب��نی تدمری كام��ل اأو جزئي، 
ف�ساًل عن دمار حلق باأكر من 80 %من البنى التحتیة، 
وبل��غ ع��دد امل��دن واحلوا���رش ال�سكانی��ة املدم��رة 31 
مدين��ة رئی�سیة من حمافظ��ات االأنب��ار ونینوى ودياىل 
و�س��الح الدين وكركوك وحزام بغ��داد و�سمال بابل، يف 

ح��نی مت ت�سجی��ل 200 ناحی��ة وق�سب��ة وبل��دة �سغریة 
�سم��ن املناط��ق املدمرة، مثل ال�سقالوي��ة و�سلمان بیك 

والعیا�سیة، ف�ساًل عن 1649 قرية.
ومت ت�سجی��ل خم�س��ة مالي��نی و100 األ��ف ن��ازح داخ��ل 
103 خمیم��ات ومع�سك��رات  عل��ى  يتوزع��ون  الع��راق، 
وجتمع��ات نزوح يف و�سط الب��الد و�سمالها، ونحو 900 
األف الجئ يف االأردن وتركیا ولبنان، ومت �سبي وانتهاك 
اأعرا���ش اأكر م��ن 9 اآالف امراأة من الطائف��ة االإيزيدية، 
ف�س��اًل ع��ن �رشق��ة وتدم��ری 53 موقع��ًا اأثري��ًا مهمًا يف 

الع��راق، بینها كنائ�ش وم�ساجد وقب��ور واأ�رشحة اأنبیاء 
و�سحاب��ة. ووفق��ًا للموظ��ف يف رئا�س��ة ال��وزراء، ف��اإن 
التقري��ر غری ر�سم��ي، ومل يتم الت�سديق علی��ه حتى االآن 
العتم��اده، لكون احلرب ما زالت م�ستمرة، يف حنی تقول 
م�س��ادر حقوقی��ة يف بغداد بینها رئی���ش منظمة ال�سالم 
حلق��وق االإن�س��ان العراقی��ة حمم��د عل��ي "ميك��ن و�سف 
تنظیم داع���ش باأنه اأب�سع تنظیم اإرهاب��ي عرفه التاريخ، 
وكلف��ة ا�ستئ�ساله كورم من العراق كانت باهظة، اإذ اأدت 
حروب ا�ستعادة املدن اإىل مقتل واإ�سابة ع�رشات االآالف 

من االأبرياء، بالق�س��ف اجلوي وال�ساروخي واملعارك". 
ويلف��ت االنتباه اإىل اأن "خ�سائر الع��راق من جراء دخول 
داع���ش ال ميك��ن ح�رشها ب�س��كل دقی��ق االآن، لكن يكفي 
اأن نق��ول الی��وم اإن لدين��ا جی�س��ًا م��ن االأرام��ل واالأيتام 
واالأمی��نی، وافُتتحت اأكر من 80 مق��رة جديدة، ولدينا 
الی��وم 456 مق��رة جماعیة يف عموم م��دن البالد، و 3 
مالينی طفل تركوا التعلیم طیلة هذه املدة، كما اأن لدينا 
ن�سب��ة فقر خمیف��ة يف املدن املنكوبة بداع���ش ت�سل اإىل 

ال�40."%  %45 وبطالة تفوق 

أرباحها أكثر من 3 مليارات دوالر.. شركات الهاتف النقال تواصل تجاوزاتها وتتمرد على الدولة في الخفاء!
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بغداد- متابعة: ت�سیطر على العراق ثالث �رشكات ات�سال رئی�سیة، هي �رشكات )زين وا�سا�سیل 
مرتفعة  اجور  مقابل  البالد  من  وال�سمالیة  اجلنوبیة  املحافظات  جمیع  يف  وتعمل  وكورك( 
وخدمة رديئة ال حتقق ادنى امل�ستويات اذا ما قورنت بخدمات الهاتف النقال يف الدول االأخرى 
غری العر اق. وحت�سد �رشكات االت�سال يف العراق نحو 3 ملیارات دوالر من اخلدمات التي تقدمها 
للمواطننی.  ويف ازمة اال�ستفتاء االنف�سايل ومطالبة احلكومة بال�سیطرة علیها مل تعلن تلك ال�رشكات 
وخا�سة الكردية منها وهما ا�سیا�سیل وكورك موقفا وا�سحا . وذهبت م�سادر نیابیة اىلى التاأكید باأن 
"هدر املال العام يتمثل بان العائد املايل املقرر ان تدفعه ال�رشكات الثالث )ا�سیا�سیل وزين وكورك ( جمتمعة 
للخزينة العامة للدولة، �سئیل جداً وهو مبلغ يقدر ب� 921 ملیون دوالر عن ال�سنوات ال�سبع املقبلة". وو�سل عدد 
خطوط الهاتف النقال يف العراق يف اآخر اح�سائیة �سدرت عن اجلهاز املركزي لالإح�ساء نهاية )كانون االأول من 
العام املا�سي 2016( قرابة 33.5 ملیون خط خالل عام 2015، يف حنی بلغ عدد خطوط خدمة االنرتنت للهاتف 
النقال لل�رشكات العاملة يف العراق نحو 5.7 ملیون خط. ..                                     تفا�سیل كاملة يف املحلق االقت�سادي  

 
يف ظل مفاو�سات يقودها رئی�ش اجلمهورية فوؤاد مع�سوم لنزع 
فتیل ازمة �رشوط بغداد ال�ستعادة ال�سیطرة على حمافظة كركوك 
مقرب  نفى  وبینما  فیها،  املتمركزة  الكردية  القوات  واإخ���راج 
الدميقراطي  احلزب  اعلن  ذلك   لتنفیذ  مهلة  وجود  احلكومة  من 
الكرد�ستاين الذي يتزعمه رئی�ش اقلیم كرد�ستان )املنتهیة واليته( 
يف  الكرد  للقادة  م�سریي  اجتماع  عقد  االح��د،  ب��ارزاين،  م�سعود 
ال�سلیمانیة لبحث نقاط احلكومة االحتادية واأزمة حمافظة كركوك 
". يف الوقت ذاته بداأ ال�سا�سة الكرد، يطرحون "حلواًل للت�سوية مع 
بغداد للخروج من هذا املاأزق، من قبیل رجوع الرملانینی الكرد 
واإعادة  االأزم��ة،  حلل  جديدة  مبادرات  وطرح  النواب،  جمل�ش  اىل 
اأخریاً  ولی�ش  اال�ستفتاء،  �سبقت  التي  الدولیة  باملبادرات  النظر 
�سورة  يف  العراق،  مع  الكونفدرايل  االحتاد  حل  طرح  حماولتهم 
ف�سل  حالة  يف  الكردية  للقیادة  )ب(  اخلطة  باأنها  و�سفها  ميكن 

اال�ستفتاء بالو�سول اإىل غاياته االنف�سالیة.
وقالت النائبة عن احلزب ا�سوق اجلاف يف ت�رشيح ل� »اجلورنال 
الكرد�ستانینی  الوطني  واالحتاد  الدميقراطي  "احلزب  ان  نیوز«، 
ونقاط  كركوك  ازم��ة  لبحث  وم�سریيا  مهما  اجتماعا  يعقدان 
ان"  واأ���س��اف��ت   ." مهمة  بنتائج  للخروج  امل��رك��زي��ة  احلكومة 
اإقلیم  ورئی�ش  فوؤاد مع�سوم  رئی�ش اجلمهورية  االجتماع يح�رشه 
الكردية  والقوى  ب��ارزاين  م�سعود  واليته(  )املنتهیة  كرد�ستان 
االإ�سالمیة  واجلماعات  الكردية  التغیری  حركة  با�ستثناء  االأخرى 
ظل  يف  م�سلحة  �سدامات  وقوع  لتفادي  املحاولة  هذه  " .وتاأتي 
اأيلول على   25 ا�ستفتاء  اأربیل وبغداد منذ تنظیم  اأزمة حادة بنی 
يف  مع�سوم  فوؤاد  اجلمهورية  رئی�ش  وو�سل   . كرد�ستان  انف�سال 
احلكومة  بنی  االأزمة  لبحث  ال�سلیمانیة  حمافظة  اإىل  �سابق  وقت 
حمافظة  يف  اجلارية  والتداعیات  كرد�ستان  واإقلیم  االحتادية 
االحتادية  احلكومة  ان  اكدت  اإعالمیة  م�سادر  ".وكانت  كركوك 

 24 الكردية  البی�سمركة  التي كانت منحتها لقوات  مددت  املهلة 
مواقعها  من  لالن�سحاب  االثننی،  االحد  لیل  منت�سف  حتى  �ساعة 
فوؤاد  العراق  رئی�سا  املهلة  هذه  خالل  يلتقي  اأن  على  كركوك،  يف 
ال�سیا�سیة  االراء  وتباينت   ." بارزاين  م�سعود  وكرد�ستان  مع�سوم 
حول ال�رشوط التي ُو�سعت من قبل حكومتي بغداد واربیل الإنهاء 
االأزمة التي ن�سبت بنی الطرفنی بعد اجراء اقلیم كرد�ستان ا�ستفتاء 
االنف�سال عن العراق. وقال النائب عن كتلة بدر يف جمل�ش النواب 
العراقي "حممد ناجي" يف ت�رشيح خا�ش ل�»اجلورنال نیوز«،اأن 
كرد�ستان  اقلیم  جتاه  �رشط  اي  لديها  لی�ش  االحتادية  "احلكومة 
حّملها  والقانونیة  الد�ستورية  واجباتها  �سمن  تعمل  ان  وتريد 
القائد  باعتباره  العبادي  الوزراء حیدر  رئی�ش  اىل  النواب  جمل�ش 

العام للقوات امل�سلحة لب�سط االمن يف املناطق املتنازع علیها".
واأ�ساف،اأن "املناطق املتنازع علیها "احتادية" ولی�ست جزءاً من 
االقلیم" داعیًا "احلكومة االحتادية اىل فر�ش نفوذها وتاأمنی تلك 
املناطق".واأ�سار ناجي اىل ان "منابع النفط جزء من ثروة العراق 
والد�ستور ين�ش على انها ملك لكل ال�سعب العراقي وبالنتیجه فهي 
تقع �سمن �سالحیات احلكومة االحتادية حلماية االبار وادارتها". 
قوات  تعر�ش  ع��دم  فقط  طلبت  االحت��ادي��ة  "احلكومة  ان  واك��د 
"،م�سیفًا  بینهم  فیما  والتن�سیق  االحتادية  القوات  اىل  البی�سمركة 

ان "احلكومة مل ت�سع اي �رشوط اخرى على اربیل". 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  عن  النائبة  قالت  جانبها،  من 
"اقلیم  نیوز«،ان  ل�»اجلورنال  خا�ش  ت�رشيح  يف  جنیب  جنیبة 
الذي  اال�ستفتاء  الإلغاء  بغداد  على  �رشوطًا  ي�سع  مل  كرد�ستان 
جرى يف اخلام�ش والع�رشين من ايلول"، م�سیفة ان "مطلب الكرد 
الوحید هو "احلوار املفتوح" مع احلكومة االحتادية". وا�سارت اىل 
الفتة  مفتوحة"،  حوار  طاولة  حول  باجللو�ش  يرغبون  "الكرد  ان 
النظر اىل ان "احلوار لن ُيلغي اال�ستفتاء، عازية ال�سبب اىل انه لی�ش 

من حق اي جهة الغاء اال�ستفتاء".
تتمة �ش2

الع�سائري��ة �سم��ال حمافظ��ة ذي  النزاع��ات  جت��ددت 
قار م��ا اأدى اىل مقت��ل �سخ�ش واإ�ساب��ة ثالثة اآخرين 
بج��روح. وا�س��ار الل��واء ح�سن الزيدي قائ��د �رشطة ذي 
ق��ار اىل ان القوات االمنیة �سارع��ت اىل التدخل وف�ش 
النزاع امل�سلح لتفادي ح��دوث عدد اكر من ال�سحايا. 
وا�ساف الزي��دي ل�»اجلورنال نی��وز«ان قوات ال�رشطة 
�رشبت طوقًا امنیًا ح��ول مكان النزاع، وقامت بحملة 
وا�سعة ومكثفة مل�سادرة اال�سلحة والعثور على اجلناة 

عر معلومات ا�ستخبارية مت ن�رشها يف مكان احلادث. 
وا�س��اف اأن الن��زاع ا�سُتخدمت فی��ه االأ�سلحة اخلفیفة، 
واأ�سف��ر ع��ن مقت��ل �سخ���ش وا�سابة عدد اخ��ر بجروح 
بتدخ��ل مبا���رش من الق��وات االمنیة �سم��ال املحافظة 
.واأك��د قی��ام الق��وات االمنیة ب��اداء واجبه��ا واعتقال 
اجلن��اة بعد دهم املناط��ق املوجودين فیها وم�سادرة 
اال�سلح��ة الت��ي مت ا�ستخدامها يف الن��زاع. ي�سار اىل ان 
�سم��ال حمافظ��ة ذي ق��ار ي�سه��د �رشاع��ات ع�سائرية 
عديدة بنی اآونة واخرى، ت�ستخدم فیها ا�سلحة متنوعة، 

ويذهب �سحیتها عدد من االأ�سخا�ش.

اته��م االم��نی للتجم��ع اال�سالم��ي لطلب��ة الع��راق ب�سری 
الدراجي، حماولة البع�ش �رشقة ا�سم التجمع وااللتفاف 
عل��ى �سعبیته واجنازاته. وقال الدراجي يف بیان �سادر 
عن��ه تلقته »اجلورن��ال نیوز« ”خرج��ت جمموعة الیوم 
تّدع��ي ت�سكیلها جتمعًا با�سم جتمعن��ا احلايل ذاته، كما 
اّدع��ت هذه املجموع��ة انتماءها الح��دى اجلهات، وهذا 
االم��ر غری �سحی��ح واليزال التجمع �سم��ن تیار احلكمة 
الوطني وحتت قیادة رئی���ش تیار احلكمة الوطني عمار 
احلكی��م”. وكان جن��اح من�س��ق ع��ن التجم��ع اال�سالمي 
لطلب��ة الع��راق املن�سوي��ة يف تی��ار احلكم��ة الوطن��ي، 
اعل��ن ان�سحابه م��ن التیار والع��ودة اىل املجل�ش االأعلى 
اال�سالم��ي العراق��ي، الفتًا النظر اىل ���رشورة االنطالق 

يف "�سیا�س��ة الت�سحی��ح" من اجل البل��د ووحدته. وقال 
التجم��ع خ��الل موؤمتر �سحف��ي، اإن "اع��الن االن�سحاب 
ج��اء �سع��ورا بخط��ورة واهمی��ة املرحلة الت��ي مير بها 
العراق ومن باب امل�سوؤولیة التي تقع على عاتق اجلمیع 
مبا فیها ال�رشيحة الوا�سع��ة للطلبة وال�سباب". واأ�ساف 
ان "العودة حت��ت راية املجل�ش االأعلى اال�سالمي جاءت 
لوج��وب اال�ستم��رار يف خدم��ة اخوانن��ا الطلب��ة وتقدمي 
اخلدم��ات اجلامعی��ة الت��ي تكف��ل له��م م�ستقب��ال علمیا 
مرموق��ًا"، موؤك��دا عزمه على "االنطالق م��ن جديد نحو 
ت�سحی��ح امل�سریة من جملة االأخط��اء التي حلقت خالل 
املدة ال�سابق��ة". وكان رئی�ش املجل�ش االعلى اال�سالمي 
عم��ار احلكیم، اعل��ن يف 24 مت��وز املا�س��ي، ان�سحابه 
م��ن املجل�ش االعل��ى وتاأ�سی�ش كیان جدي��د با�سم "تیار 

احلكمة الوطني".

�رشح جمل�ش االحتاد االوروبي باأنه عزز دعمه للعراق، عن طريق تخ�سی�سه 
60.4 ملیون يورو، من اجل النهو�ش باملناطق املحررة من �سیطرة تنظیم 
داع���ش االرهابي. وح�سب بی��ان االحتاد االوروبي ال��ذي ترجمته »اجلورنال 
نی��وز«، قالت متحدثة �سیا�سته اخلارجیة "فیديريكا موغریيني" انه "يف ظل 
ه��ذه االزم��ات، نقف مع ال�سعب العراقي وحكومت��ه املركزية، بعد مواجهتهم 
ال�سجاع��ة لتنظیم داع�ش االرهابي، االحتاد االوروب��ي م�ستعد الیوم اكر من 
ذي قب��ل، مل�ساع��دة الع��راق يف مرحلة ما بع��د داع�ش، من اج��ل اعادة احیاء 
املناط��ق املح��ررة، من اأجل جمی��ع  النازحنی االبري��اء، التواقنی للعودة اىل 
منازلهم من جديد". وقال "نیفنی میمیكا" مفو�ش االحتاد االوربي للتعاون 
ال��دويل والتنمی��ة: "ان جهود حترير الق��وات العراقیة ملدين��ة املو�سل وبقیة 
املناط��ق، ه��ي اول خطوة بذله��ا العراق لل�س��الم العامل��ي، و�سیدعم االحتاد 
االوروب��ي حقوق واحتیاجات  مالينی العراقینی، ولن تتوقف م�ساعداته عند 
ه��ذا احلد، وي�ستطیع العراقیون االعتماد عل��ى م�ساندة االحتاد االوروبي لهم 

يف جمیع ال�سوؤون امل�ستقبلیة".

وق��ام االحتاد االوروبي بتخ�سی�ش 50 ملیون يورو، العادة ان�ساء اخلدمات 
ال�سحی��ة اال�سا�سی��ة للم��دن املح��ررة، ف�س��ال عن م�سان��دة ودع��م امل�ساريع 
ال�سغ��ریة للمواطن��نی عند عودته��م، للنهو���ش باجلانب االقت�س��ادي، وهذا 
املبل��غ �سیمّك��ن من عودة 2.2 ملی��ون نازح اىل منازلهم. ام��ا ال�10 مالينی 
ي��ورو املتبقیة، ف�سیتم تخ�سی�سها لعملیات ازالة االنقا�ش، وخملفات داع�ش 
املتفجرة، وااللغام. كما �ستوفر جمیع �سبل احلماية، واالمن، واال�ستقرار. اىل 
ذل��ك تداولت و�سائ��ل االعالم الكردية مو�س��وع ا�ستع��داد البی�سمركة حلماية 
مدينة كركوك، يف حال دخول القوات االمنیة العراقیة واحل�سد ال�سعبي، علما 
ان��ه قبل عدة ا�سابیع، اجتهت القوات الع�سكرية الكندية نحو كركوك، من اجل 

م�ساندة البی�سمركة يف معركة احلويجة.
وح�س��ب تقرير �سحیفة "ماكلین��ز" الكندية الذي ترجمت��ه »اجلورنال نیوز«، 
ا�ستم��رت معركة احلويج��ة 14 يوما، يف حنی ا�ست�سل��م معظم عنا�رش داع�ش 
مع عائالتهم للبی�سمركة، خوفا من احل�سد ال�سعبي، باإدعائهم معاقبة االخری 
لالرهابی��نی واملدنی��نی املقربنی م��ن داع�ش، وتوق��ع االك��راد، تقلیل احل�سد 

ال�سعبي لقواته عقب انت�ساره يف احلويجة، لكنها ا�ستمرت بالزيادة.
ورداً عل��ى ذل��ك، اغلق االك��راد حدود االقلی��م مع حكومة بغ��داد، يف حنی ان 

كاًل م��ن العراق، تركیا، وايران، يخططون لقطع �سلة اقلیم كرد�ستان بالعامل 
اخلارج��ي، حی��ث �سیجتم��ع، كل م��ن رئی�س��ي وزراء الع��راق وتركی��ا "حیدر 
العب��ادي"، و"بینايل يلديرمي"، من اج��ل البحث عن طرق جتارية جديدة بنی 

الطرفنی.
كم��ا اجت��ه نحو 200 عن�رش م��ن القوات الكندي��ة اخلا�س��ة، يف �سهر نی�سان 
املا�س��ي، ملراكز القوات االمنیة العراقیة م��ن اجل م�ساعدتها يف القتال �سد 
تنظی��م داع���ش االرهابي، بینما مكث الن�سف االخر م��ع قوات البی�سمركة يف 
اقلی��م كرد�ست��ان. اأي ان الق��وات الكندي��ة االن، يف و�سط ���رشاع م�ستمر بنی 

جهتنی ع�سكريتنی.
واف��ادت ال�سحیفة بع��دم تاأكی��د وزارة الدفاع الكندية ان�سح��اب قواتها، من 

املراكز الع�سكرية يف كرد�ستان، بعد اغالق منافذ االقلیم اجلوية.
ويف نهاي��ة تقريره��ا �سلط��ت "ماكلینز" ال�س��وء على "عدم حتقی��ق حكومة 
اقلی��م كرد�ستان الن���رش ملواطنیها، مبا يتعلق با�ستفت��اء ا�ستقالل كرد�ستان 
غ��ری املعرتف به، لكنها ت�سببت بو�س��ع اع�ساء املجتمع الدويل ك�)كندا(، يف 
موق��ف �سعب، وبالتايل ممیت". م�سیفة ان "احلكومة الكردية يف و�سط ازمة 

لن ت�ستطیع حلها مبفردها". 

اطلق��ت مديرية مرور كرب��الء حملة ملحا�سب��ة املخالفنی من 
ا�سح��اب العج��الت الت��ي ال حتم��ل لوح��ات مروري��ة واتخاذ 
االج��راءات القانونیة بحقهم، احلملة �سه��دت حجز العديد من 
العج��الت التي ال حتم��ل اوراقًا ثبوتیة او تل��ك التي مل ت�سجل 
لدى مديرية املرور ، يف حنی بنی املواطنون ان القانون يطبق 
على ال�سی��ارات املدنیة اما اخلا�س��ة بامل�سوؤولنی فال تخ�سع 
لالجراءات التي يواجهها املواطن وقد ت�سل اىل حجز ال�سیارة 
مل��دة طويل��ة مع الغرام��ات .وقال مدي��ر اعالم م��رور كربالء 
النقی��ب ريا���ش احلم��داين ل�»اجلورن��ال نی��وز« ان " مديري��ة 
امل��رور حتا�س��ب جمیع املركب��ات وقد �سكلت مف��ارز مرورية 

ملحا�سب��ة املخالف��نی واتخ��اذ االج��راءات القانونی��ة بحقهم 
"مبین��ا ان " القان��ون ي�رشي على اجلمیع م��ن دون ا�ستثناء 
وحت��ى املركب��ات احلكومی��ة �ُسملت باحلملة" م��ن جانبه اكد 
نائ��ب حمافظ كرب��الء علي املی��ايل ل�»اجلورنال نی��وز« ان " 
دائرة امل��رور �سعیفة وحتا�سب املواطن وال حتا�سب امل�سوؤول 
الن امل�س��وؤول دائما تكون له �سلطة ف��وق القانون "م�سریا اىل 
ان��ه " ل��و كان هن��اك ا�رشار من دائ��رة املرور عل��ى حما�سبة 
امل�س��وؤول ملا كان هذا التج��اوز احلا�سل يف �س��وارع املدينة 
"ويطالب املواطنون يف كربالء بتطبیق القانون على اجلمیع 
م��ن دون متیی��ز خا�س��ة وان الع�رشات م��ن العجالت ال حتمل 
لوح��ات مرورية واخ��رى م�سلل��ة تتجول يف �س��وارع كربالء 

تابعة جلهات ر�سمیة واخرى الحزاب و�سخ�سیات �سیا�سیة .

مباحثات تؤجل الحسم العسكري في كركوك

معصوم يحمل شروط بغداد إلى كردستان واألكراد يلجأون إلى الخطة "ب" إلنهاء األزمة

في ظل أزمة االستفتاء االنفصالي الكردي.. االتحاد األوروبي يخصص أمواال لتعزيز دعمه لحكومة العراق االتحادية

ناس وناس.. كربالء تنفذ القانون بحق الموطنين المخالفين لشروط تسجيل المركبات وتتسامح مع المسؤولين!!

النزاعات العشائرية في الناصرية تواصل 
حصدها أرواح األبرياء 

قبل إتمام شهره الثالث.. طالب التجمع 
اإلسالمي ينشقون عن تيار الحكمة واألخير ينفي

بغداد- الجورنال نيوز

بغداد – هبة نور الدين 

ذي قار- شاكر الكناني

بغداد- الجورنال
كربالء – آالء الشمري

بغداد- متابعة
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الميرينغي يخطط الستغالل 
تحركات مانشستر يونايتد 

هذه حصيلة الدمار التي تسبب به داعش اإلرهابي في العراق.. 200 ألف شهيد وجريح و 100 مليار دوالر 

بعد غزو اإلنترنت.... هل تصبح 
المكتبات العامة ماضيًا؟

ً


