
اأعل��ن قائ��د عمليات الرافدي��ن علي الدعب��ون، قيام قوات 
م�شرتك��ة باإع��داد خطة امني��ة حلماية املمتل��كات العامة 
خ�شي��ة تعر�شه��ا لل�رسقة من قب��ل الع�شاب��ات املجرمة، 
موؤكدا ن�رس دوريات راجلة واآلية يف  االحياء ال�شكنية ملنع 
اية جتاوزات قد ت�شتهدف من��ازل املواطنني واملوؤ�ش�شات 
احلكومية. وبني الدعبون ل�»اجلورنال نيوز« اإن "االجهزة 
االمني��ة عمل��ت عل��ى حتدي��ث خطته��ا االمني��ة احلالي��ة 

واملبا���رسة بها مع توج��ه اآخر زائر نحو مدين��ة ال�شماوة 
من خالل التعاون امل�شرتك مع قيادات ال�رسطة وتقت�شي 
مبنع اي ا�شتهداف اأو �رسقة ملمتلكات املواطنني". واو�شح 
اأن "هناك تن�شيقًا م�شرتكًا مع االأفراد لتحديد امل�شوؤوليات 
ف�ش��ال ع��ن التن�شي��ق م��ع املواطن��ني وو�ش��ع العنا���رس 
امل�شبوه��ة حت��ت املراقب��ة وب��ذل اق�شى اجله��ود لتاأمني 
احلماية للمناطق ال�شكنية". وذكر ان "املحافظة اأ�شبحت 
�شب��ه خالي��ة لتوجه اغلب مواطنيه��ا اىل كربالء املقد�شة، 
ولذل��ك و�شعن��ا عدداً من اخلط��وط الهاتفي��ة لالإبالغ عن 

اي عم��ل م�شتبه ب��ه وطالبنا املواطن��ني مب�شاعدة القوات 
االمني��ة". يف �ش��اأن اآخر يتوا�ش��ل توافد بعث��ات التنقيب 
االأثري من خمتلف اجلامعات واملوؤ�ش�شات االأكادميية يف 
الع��امل اإىل النا�رسية ال�شتئن��اف مو�شم جديد من حمالت 
التنقيب االأثري يف مواقعها منذ مطلع �شهر ت�رسين الثاين 
احل��ايل . وا�شار عامل التنقيب االآثاري عبد االمري احلمداين 
ل�»اجلورنال نيوز« اىل اأن بعثة التنقيب االإيطالية برئا�شة 
الدكتور فرانك��و ا�شتاأنفت مو�شم تنقيبها اجلديد يف موقع 
ت��ل ابو طبرية �شم��ال غربي النا�رسي��ة، و�شيمتد مو�شمها 

التنقيب��ي ال�شاد�س ملدة ٧٠ يوم��ا يف اطار اال�شتك�شافات 
اجلاري��ة لع�رس فجر ال�شالالت ال�شومري��ة موؤكدا ان هناك 
بعث��ات اجنبية �شتنق��ب يف اكرث من ثمانية مواقع هي تل 
جوخا واأبو طبرية والنبي ابراهيم واريدو ومواقع اخرى .
وبني، اإي�شال ر�شالة وا�شحة للبعثات باالأمن واال�شتقرار 
ال��ذي تنعم به املحافظة٬ م��ع ا�شتمرار اعمال التنقيب من 
قب��ل الف��رق االجنبية يف حمافظة ذي ق��ار طيلة ال�شنوات 
املا�شي��ة، م�شريا اىل وجود  اكرث من 1200 موقع اآثاري 
يع��ود معظمه��ا اإىل ع���رس فج��ر ال�ش��الالت واحل�ش��ارات 

ال�شومري��ة واالأكدي��ة .  وا�ش��اف هن��اك بع���س البعث��ات 
�شتج��ري درا�ش��ة به��دف الك�شف ع��ن مع��امل احل�شارات، 
والإعط��اء فك��رة ح��ول اأحي��اء امل��دن االأثري��ة، ومنازلها، 
وخمططاته��ا، وتق�شيماتها، وكي��ف كان ال�شكان يعي�شون 
يف تل��ك املدة من تاري��خ وادي الرافدين. واك��د اأن امل�شح 
مهم��ًا  دوراً  �شي��وؤدي  النا�رسي��ة  يف  االأث��ري  والتنقي��ب 
يف التعري��ف بالبع��د احل�ش��اري للممال��ك، حي��ث ك�شفت 
امل�شوح��ات والتنقيبات ع��ن العمق التاريخ��ي للخيارات 
 3500-2800 ماب��ني  امل��دة  يف  وتعاي�ش��ت  عا�ش��ت 

ق.م. م��ن حي��ث تعاقب احل�ش��ارات التي عا�ش��ت وتكونت 
عل��ى اأر�س ما ب��ني النهرين. واو�ش��ح اأن ع�رسات املواقع 
تعر�ش��ت اىل ال�رسق��ة والنه��ب يف ع��ام 2003 وما تاله 
م��ا اأدى اىل تخريب الكنوز وحمتوياته��ا.  ب�شبب عمليات 
احلف��ر غ��ري ال�شحيح��ة م��ن قب��ل جماع��ات متخ�ش�ش��ة 
بتهري��ب االثار نتيجة اإهمال تل��ك االثار وانعدام احلماية 
الكافية، وه��و االمر الذي ي�شتدعي حمايتها وتوفري قوات 
امني��ة خا�ش��ة له��ا ملن��ع التج��اوز عليه��ا نظ��را لالعداد 

الكبرية من االثار يف املحافظة. 
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ينتقدها البعض.. ضرب 
األطفال عقوبة أم تربية؟

فوائد ماسكات قشر 
البرتقال للبشرة

05070910

الد�شتوري  »كيانه  من  جتريده  على  بالعمل  بغداد  كرد�شتان  اإقليم  خا�س:اتهم  بغداد- 
حني  يف  العراقية«،  املحافظات  بقية  مثل  معه  التعامل  عرب  �شلطاته،  ومن  والقانوين 
�شهدت كركوك هجمات انتحارية للمرة االأوىل منذ �شيطرة القوات االحتادية على املحافظة 
منت�شف ال�شهر املا�شي، ما اأثار خماوف من انفجار الو�شع فيها. ودعت حكومة االقليم بغداد 
اىل ت�شلم املعابر مقابل عودة ن�شبة 17 باملئة حل�شة االإقليم من املوازنة العامة .وطالبت حكومة 
اإقليم كرد�شتان،  »جمل�س الوزراء العراقي بعدم الت�شويت على م�رسوع قانون املوازنة املالية لعام 
2018، الأنها اأُعّدت اأحاديًا من دون م�شاركة االقليم، خالفًا للقانون رقم 95 لعام 2014 واملواد 105 
اأن »م�شوّدة  اإىل  العادلة يف املوؤ�ش�شات االحتادية«. ولفتت االنتباه  التي ت�شمن امل�شاركة  و106 و121 
العراق«.  �شمال  ا�شم حمافظات  والقانوين الإقليم كرد�شتان، وتطلق عليه  الد�شتوري  الكيان  امل�رسوع تهّم�س 
اإقليم كرد�شتان، وا�شم وزارة مالية املحافظات على وزارة  اأن »اإطالق ا�شم املحافظات على حكومة  واأو�شحت 

مالية واقت�شاد االإقليم.

ي�شعى الكونغر�س االأمريكي لطرح م�رسوع قانون يفر�س عقوبات 
وحركة  احل��ق،  اأه��ل  "ع�شائب  من  كل  �شد  ب��االإره��اب  متعلقة 
ل�"احل�شد  تنتمي  ف�شائل  وهي  اهلل"،  حزب  وكتائب  النجباء، 
ال�شعبي". وذكر موقع الكونغر�س، يف بيان، اإنه "مت اإدراج م�رسوع 
الف�شائل  تلك  �شد  ب��االإره��اب  تتعلق  عقوبات  لفر�س  قانون 
الكونغر�س ملناق�شته الحقا خالل  على  لُيطرح  الثالثة،  العراقية 
"الكونغر�س  باأن  واأف��اد   ."2018  �2017 يف  املقبلة  جل�شاته 
�شريمان،  وبراد  فرانك�س،  ترينت  الع�شوين،  من  م�رسوعًا  ت�شلم 
اأهل  ع�شائب  على  باالإرهاب  املت�شلة  العقوبات  فر�س  لبحث 
م�شادر  وك�شفت  النجباء".  وحركة  العراقي،  اهلل  وح��زب  احلق 
املحتملة  العقوبات  على  الرد  كيفية  تدر�س  بغداد  ان  حكومية 
باعتبار  قرار  مترير  على  االأمريكي  الكونغر�س  اإ�رسار  حال  يف 
بع�س ف�شائل احل�شد "اإرهابية" .وقالت امل�شادر ان �شعي بع�س 
اجلهات اخلليجية وابرزها دولة االمارات للتحري�س على اعتبار 
ف�شائل النجباء والع�شائب وكتائب حزب اهلل كجهات "اإرهابية" 
هو من يقف وراء القرار االأمريكي املزمع اتخاذه من قبل اجلهات 
يف  انه  نيابية  م�شادر  قالت  جهتها  من   . االأمريكية  الت�رسيعية 
ملزمة  بغداد  فان  علية  ترامب  وت�شديق  القرار  هذا  �شدور  حال 
الع�شكري مع  تعاونها  تعلق  وقد  العدواين  القرار  هذا  على  بالرد 
وا�شنطن ،ما �شريبك احل�شابات االأمريكية يف العراق ،كما �شيكون 
وعّد  العراق.  يف  املنت�رسة  وقواتها  احل�شد  بني  لل�شدام  جماال 
الكونغر�س  توجه  االأ�شدي  اأحمد  ال�شعبي  احل�شد  با�شم  املتحدث 
باأنه »ا�شتهداف ملحور املقاومة«. وقال: »اأحد اأع�شاء الكونغر�س 
ع�شائب  على  عقوبات  لفر�س  قانون  مب�رسوع  تقدم  االأمريكي 
اإج��راءات  �شل�شلة  يتطلب  »ذلك  اأن  مبينا  والنجباء«،  احلق  اأهل 
»ا�شتهداف  اأن  واأ�شاف  عليه«.  االأمريكي  الرئي�س  توقيع  ومنها 
اأو غريبا �شواء كان يف  ف�شائل املقاومة االإ�شالمية لي�س جديداً 

اإىل ا�شتهداف  اأن »تلك القرارات تهدف  اأو �شوريا«، موؤكدا  العراق 
قيادي  عّد  كذلك،  واملمانعة و�رسب وجودها«.  املقاومة  حمور 
ال�شاأن  يف احل�شد ال�شعبي »امل�شاعي االأمريكية« باأنها تدّخل يف 

العراقي الداخلي.
العوادي،  فردو�س  القانون،  دول��ة  ائتالف  يف  القيادية  ودع��ت 
حتاول  التي  وال�شغوط  للم�شاومات  الر�شوخ  عدم  اىل  احلكومة 
اقليم كورد�شتان. ازمة  فيما يخ�س  العراق  امريكا فر�شها على 
اوتيت  مبا  ت�شعى  وهي  توؤمتن  ال  “امريكا  اإن   ، العوادي  وقالت 
من قوة خللط االوراق داخل العراق من اجل خلق حالة ا�شطراب 
ت�شديق  “عدم  اىل  احلكومة  منبهة  تق�شيمه”،  اىل  توؤدي  جديدة 
هذه  تنتظر  هي  بل  العراق،  �شمايل  انف�شال  �شد  بانها  موقفها 
الأنها  ال�شكل  بهذا  موقفها  جعلت  لكنها  ال�شرب،  بفارغ  اللحظة 
من  اكرب  التق�شيم هو  منع  الذي  العراقي  الوطني  ال�شف  ان  راأت 
خمططاتها يف الوقت احلايل”.  وراأت العوادي، ان “امريكا ت�شعى 
ا�شتهداف  يف هذه املدة ال�شعاف هذا ال�شف الوطني من خالل 
االوراق  منها خللط  ال�شعبي، يف حماولة  احل�شد  رموزه وخا�شة 
التي  واجل��رائ��م  اال�شتفتاء  تداعيات  عن  اجلميع  نظر  و���رسف 
يرتكبها م�شعود بارزاين”. ون�شحت احلكومة باأن “ال تخاف يف 
اهلل لومة الئم وان مت�شي باإجراءاتها القانونية بحق كل من خان 
العراق وحنث بيمني وحدته، وان ال تر�شخ الأي �شغوط وخا�شة 
لي�شت خمت�شة  امل�شاألة  “م�شري هذه  ان  اىل  االمريكية”، م�شرية 
باحلكومة وامنا بجميع ال�شعب العراقي الذي هو من ميلك كلمة 
اإذا كان االإجراء االأمريكي  الف�شل فيها”. ويف رد على �شوؤال ما 
»اإيران  اأن  م�شدر  راأى  العراق،  يف  اإي��ران  نفوذ  �رسب  ي�شتهدف 
ال�رس�شة لتنظيم  الهجمة  اإبان  اإىل جانبه  العراق ووقفت  �شاعدت 
»امل�شت�شارين  اأن  مبينًا  العراقية«،  احلكومة  خالل  من  داع�س، 
االإيرانيني املوجودين يف العراق مل ياأتوا من ال�شماء، بل جاءوا 
للقوات  العام  والقائد  العراقية  احلكومة  مع  وتن�شيق  مبوافقة 

امل�شلحة«.

اعل��ن ع�شو اللجن��ة االمنية يف جمل���س حمافظة 
االنبار مبا���رسة القوات االمنية والدوائر اخلدمية 
بازال��ة مع��امل تنظي��م داع���س من مناط��ق ق�شاء 

القائم املحررة غربي االنبار .
وق��ال راجع ب��ركات العيفان ملرا�ش��ل »اجلورنال 
ني��وز« ان" الق��وات االمني��ة والدوائ��ر اخلدمي��ة 
با�رست عملية ازال��ة معامل التنظيم االرهابي من 
اع��الم ورايات وكتابات ولوح��ات اعالنية ثبتها 
عنا���رس داع�س يف مناط��ق القائم املحررة خالل 

�شيطرته على املدينة منذ عام 2014".
وا�ش��اف ان" الق��وات االمني��ة �رسع��ت بتفتي���س 
جميع مناطق القائم وازالة الكتابات واملن�شورات 
والالفت��ات التي و�شعه��ا داع���س يف التقاطعات 
راي��ات  وازال��ة  واحلكومي��ة  املدني��ة  واملب��اين 

االرهاب االجرامي".
وا�ش��ار العيف��ان اىل ان" االي��ام القليل��ة املقبل��ة 
مناطقه��م  اىل  القائ��م  اه��ايل  اع��ادة  �شت�شه��د 
املحررة وتوفري اخلدمات وتاأهيل امل�شاريع التي 
يحتاجوها من دون تاأخري وانهاء معاناة النزوح 

والتهجري".

اب��دى احل��زب الدميقراط��ي الكرد�شت��اين امتعا�ش��ه 
م��ن ن�شب��ة موازنة االقليم لع��ام 2018 ، مبينا ان ” 
احلكوم��ة االحتادي��ة الزمت ال�شلط��ات الكردية بدفع 
دي��ون �شن��دوق النق��د الدويل م��ن ن�شبة ال���12%”. 
وقال��ت النائبة عن احلزب جنيب��ة جنيب يف ت�رسيح 
ل�»اجلورنال نيوز« ان “رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
يحاول ان يحول حكم االقليم من فيدرايل اىل مركزي 
ع��رب اط��الق م�شطل��ح �شم��ال الع��راق ولي���س اقلي��م 
كرد�شتان يف م�شودة قانون املوازنة”. وا�شافت  ان 
“جمل���س الوزراء الزم حكومة اقليم كرد�شتان بدفع 

دي��ون �شندوق النقد ال��دويل التي ت�شلمتها بغداد عن 
طري��ق قرو�س على مدى ال�شنوات االربع املا�شية”، 
مبين��ة ان “اقلي��م كرد�شت��ان مل يت�شل��م اي مبلغ من 
ه��ذا القرو�س”. واو�شحت جنيب ان “تخفي�س ن�شبة 
املوازن��ة م��ن 17 % اىل 12.67 % ظلم كبري بحق 
االقلي��م وتخفي�شه��ا يرتب��ط بالتعداد ال�ش��كاين الذي 
مل يت��م اج��راوؤه، وهذه خمالف��ة د�شتوري��ة”. وب�شاأن 
الت�شوي��ت عل��ى املوازن��ة يف جمل���س الن��واب بينت 
جنيب ان “حكم االغلبية داخل جمل�س النواب �شيمرر 
قان��ون املوازن��ة بتوافق الكتل العربي��ة وعدم وجود 
الن��واب الك��رد يف جمل���س الن��واب ب�شب��ب املقاطعة 

ال�شيا�شية”.

ك�ش��ف النائ��ب عن حمافظ��ة كركوك حمم��د البياتي ، عن اب��رز ا�شباب 
تعطي��ل اختي��ار حمافظ كرك��وك ، م�شددا عل��ى �رسورة ح��ل امل�شاكل 
الداخلي��ة للمحافظة قبل اختيار حمافظه��ا. وقال البياتي يف ت�رسيح 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ، اإن "انهي��ار التحالف��ني الوطن��ي الكرد�شت��اين و 
الدميقراط��ي الكرد�شتاين وانك�شارهم يف كرك��وك امام اجلي�س العراقي 
واحل�ش��د ال�شعبي من اهم االأ�شباب التي اخرت عملية اختيار املحافظ". 
وا�ش��اف اأن" املحافظ��ة ال تعاين فراغًا اداريًا فق��ط وامنا تعاين اأي�شًا 
فراغًا اأمنيًا و�شيا�شيًا على الرغم من �شيطرة القوات العراقية على اغلب 
مناط��ق املحافظ��ة ، ولكن امل�شكل��ة يف قيادة ال�رسطة لك��ون االأغلبية 
العظم��ى فيها من االأكراد واال�شاي�س وهذا االمر بحاجة اىل تنظيم قبل 
اختي��ار حمافظ لكرك��وك". وتابع البيات��ي" اما النقط��ة االأخرى فهي 
متمثل��ة بخالف العرب والرتكمان على املر�شح��ني باعتبار املحافظة 

من ح�شة االحتاد الوطني الكرد�شتاين". وبخ�شو�س م�شتقبل حمافظة 
كرك��وك يف االنتخاب��ات املقبل��ة ا�شتط��رد البيات��ي قائ��ال: اإن" عملية 
الت�شوي��ت يف املحافظة ترتكز على عوامل عديدة منها احلاجة املا�شة 
اىل تدقي��ق �شج��الت النفو�س والناخبني ، ال�شيم��ا بعد قدوم عوائل من 
حمافظ��ات االقلي��م ". ولف��ت االنتب��اه اىل ان " ع��دم تدقي��ق ال�شجالت 
حت��ى هذه اللحظة وبقاءها عل��ى حالها بهذا ال�ش��كل فاإننا ال ن�شتطيع 
حتقي��ق اأي عدال��ة يف االنتخاب��ات املقبل��ة ".  كما حت��دث البياتي عن 
اأهمية تن�شي��ب حاكم ع�شكري يف ظل تعطيل جمل�س حمافظة كركوك، 
موؤك��دا ان "هذا االمر ه��و لي�س مطلبًا تركمانيًا فقط وامنا مطلب جميع 
اأه��ايل املحافظ��ة ". م�ش��ري اىل ان" االأو�ش��اع االن يف املحافظ��ة ال 
تتحمل اأي ت�شعيد ، وال�شيما جمل�س املحافظة معطل ، لذلك نحن نريد 
مق��ر عمليات قوي وعلى را�شها قائد عملي��ات حمنك". من جانب اخر، 
ق��ال النائب عن ائتالف دولة القانون، ر�شول را�شي، ان “املادة 140 
عندما ُو�شعت يف الد�شتور، اعطيت فيها مهلة �شنتني من اجل ح�شمها، 

عل��ى ان يتم م��ن خاللها تنفيذ ث��الث مراحل )التطبي��ع واالح�شاء ثم 
اال�شتفت��اء(، اال ان حكوم��ة االقليم يف حينه��ا مل تكن جادة يف تطبيق 
امل��ادة". وا�شاف ر�شول خالل بي��ان �شحفي اطلعت عليه "اجلورنال" 
ان��ه "يف ع��ام 2007 انته��ت املدة املق��ررة حل�شم هذه امل��ادة، ب�شبب 
ع��دم جدية االقلي��م بح�شمها، ورمبا تكون بق�ش��د متعمد لغر�س اجراء 
تغيري دميوغرايف، وه��ذا ما ح�شل يف كركوك، حيث مت ت�شكني االكراد 
وت�شجي��ل املولودين يف دهوك واربيل يف كرك��وك، من اجل ان ت�شبح 
املحافظ��ة ذات اغلبي��ة كردي��ة". وا�ش��ار اىل ان اإدارة كرد�شتان ارادت 
ان تتحاي��ل عل��ى القانون من خ��الل ال�شكوت، على ه��ذه املادة وعدم 
اثارتها خالل الدورتني الربملانيتني ال�شابقتني، بهدف تهيئة الظروف 
الت��ي جتعل م��ن كركوك كردي��ة، وهذا م��ا يخالف القان��ون العراقي". 
ومتكن��ت الق��وات االمنية االحتادية، م��ن فر�س �شيطرته��ا على جميع 
املناط��ق املختلطة، ال�شيما حمافظة كرك��وك بعد تطبيق عملية فر�س 

االمن والقانون.

ت�شتنف��ر العتبت��ان احل�شيني��ة والعبا�شي��ة مالكاتهما خ��الل زيارة 
االربع��ني يوميًا وعلى م��دى 24 �شاعة متوا�شل��ة ي�شاف اىل ذلك 
م�شارك��ة 10 االف متط��وع لتق��دمي اخلدمات للزائري��ن خالل مدة 
ت�ش��ل اىل 20 يوم��ا يف منطق��ة م��ا بني احلرم��ني و�ش��ط املدينة . 
وق��ال م�ش��وؤول اعالم العتب��ة احل�شيني��ة جمال الدي��ن ال�شهر�شتاين 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان " 20 ال��ف منت�ش��ب م��ن العتب��ة احل�شينية 
دخل��وا ان��ذارا %100 ول��� 24 �شاعة مع متطوع��ني يفوق عددهم 
ال���10 االف متط��وع عل��ى االق�ش��ام اخلدمية وحف��ظ النظام ومدن 

الزائري��ن الث��الث "
مبين��ا ان " اكرث من مليون زائر يدخل��ون اىل كربالء يوميا واأعداد 
مقارب��ة لذل��ك تخ��رج منه��ا ا�شاف��ة اىل ال��زوار الع��رب واالجانب 

الذي��ن ميكث��ون اىل م��ا بع��د زي��ارة االربع��ني " م�ش��ريا اىل ان " 
ه��ذه االع��داد قادت العم��ل بالطاق��ة الق�شوى جلمي��ع االق�شام يف 
العتب��ة احل�شينية مبا فيها تق��دمي وجبات الطعام واي��واء الزائرين 
وال�شحي��ات والتنظيف والكي�شوانيات وامانات الزائرين وغريها " 
م��ن جانبه اك��د معاون م�شوؤول حف��ظ النظام يف العتب��ة العبا�شية 
عب��د احل�شني �ش��دام ل�»اجلورنال ني��وز« ان " االق�ش��ام االمنية يف 
العتبت��ني احل�شينية والعبا�شية با�رست ن�رس عنا�رسها واكرث من 3 
االف متط��وع بالتن�شيق مع قي��ادة �رسطة كربالء لتفتي�س الزائرين 
وتنظيم حركتهم " م�شيفا ان " مراقبة املدينة تتم بوا�شطة 2500 
كامريا عالية الدق��ة المور امنية وتنظيمية " وبح�شب املعنيني يف 
حكوم��ة كرب��الء فان اع��داد الزائري��ن لغاية االن فاق��ت توقعاتهم 
حي��ث اك��دوا ان زي��ارة االربع��ني ه��ذا الع��ام �شتكون االك��رب عددا 

واالطول مدة يف تدفق الزائرين من 50 دولة عربية واجنبية .

مصادر حكومية وأخرى نيابية تؤكد:

جهات خليجية تحرض الكونغرس على إدانة فصائل بالحشد وبغداد قد تعلق تعاونها العسكري مع واشنطن

أزمة ترشيح محافظ كركوك تتصاعد والكشف عن تجاوزات ارتكبها حزب بارزاني وفق المادة 140

في استقبال األربعينيين... 10 آالف متطوع يخدمون ماليين الزوار في كربالء المقدسة 

أمنية األنبار: المباشرة بإزالة شعارات 
داعش اإلرهابي من قضاء القائم المحرر 

األكراد ممتعضون: بغداد ألزمت كردستان 
بدفع مبالغ عن قروض ال شأن لنا بها!!

بغداد- هبة نور 

بغداد- المحرر السياسي

األنبار- الجورنال نيوز

بغداد- متابعة
كربالء- آالء الشمري

بغداد- خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

تعثر نابولي وإنتر وفوز روما الكبير أبرز 
مشاهد الجولة الـ12 من الكالتشيو

في غياب أهلها بالزيارة األربعينية.. استنفار أمني في المحافظات الجنوبية خشية سرقة الممتلكات العامة 

منارة ومئذنة وصومعة جامع 
الخلفاء هي األعلى في بغداد

تتمة ص2


