
يتحول الأطباء يف النا�رصية اىل متهمني بالتق�صري 
يف العملي��ات اجلراحي��ة، واأكرث ه��ذه العمليات هي 
ال��ولدة والب���رص وجراحة الكلى حي��ث �صتوجه لهم 
تهم امام الق�صاء ب�صبب اخلطاأ يف املعاجلة ما يعني 
ان الأطب��اء �صيواجهون الق�صاء بتهم التق�صري باداء 
الواجب والتي بع�صها ي�صل اىل موت املري�ض ح�صب 
�ص��كاوى اه��ايل ال�صحاي��ا يف دار الق�ص��اء الأعل��ى 

مبحافظ��ة ذي قار. وي�صري علي عبد اهلل ل�»اجلورنال 
ني��وز« ان وفاة ابنه كانت ب�صبب خطاأ طبي من قبل 
الطبيب��ة امل�رصفة عل��ى عملية اإجن��اب زوجته، لكن 
اخلط��اأ والتق�صري هو عدم معرفة الطبيبة اأن زوجته 
م�صاب��ة بنزف م��ا اأدى اىل وفاة ابن��ه اثناء الولدة 
. واأو�ص��ح قيامه برفع دع��وى ق�صائية �صد الطبيبة 
ب�صب��ب التق�صري يف عملها وع��دم معرفتها امل�صبقة 
بالتحالي��ل اخلا�ص��ة قب��ل اج��راء عملي��ة ال��ولدة . 
بينما ي�صري الطبيب طالب رحيم  ل�»اجلورنال نيوز« 

اىل اأن ك��رثة ال�ص��كاوى على الأطب��اء �صتدفعهم اىل 
المتن��اع عن  اإج��راء العملي��ات اجلراحية للمر�صى 
الأخط��اء  ان  واو�ص��ح   . احلكوم��ي  امل�صت�صف��ى  يف 
الطبي��ة واردة عن��د الأطباء وهي ناجت��ة عن التعب 
ال�صدي��د والإجه��اد ال��ذي يتعر���ض ل��ه الطبي��ب يف 
امل�صت�صفى احلكومي وع��دم انتظام العمل احلكومي 
وقل��ة امل��اكات امل�صاع��دة م��ا ي��وؤدي اىل ح��دوث 
هكذا ح��الت. واكد "غالبًا ما يتلق��ى املاك الطبي 
تهدي��دات من قبل مواطنني اأثناء عملهم يف حماولة 

منهم للتدخل يف عمل الطبيب، ب�صبب رف�ض الطبيب 
ال�صتجاب��ة ملطال��ب غ��ري حمق��ة لبع���ض املر�صى 
واملراجع��ني". وزاد اأن ت�رصيع وتنفيذ الدولة قانونًا 
م��ن �صاأنه اأن يحمي الأطباء واملر�صى يف حال ثبت 
تق�ص��ري الطبيب، من �صاأن��ه تقليل احل��وادث الطبية 
لوجود قان��ون �صيف�صل بني الثنني ومينع �صغوطًا 
ع�صائري��ة وجمتمعي��ة تهدد الأطب��اء . يف �صاأن اآخر، 
ه��دد مزارع��ون بالتظاه��ر يف ح��ال ا�صتمر جتفيف 
مناب��ع املياه يف حمافظ��ة ذي قار وه��و ما يجعل 

مزارعه��م وحما�صيلهم الزراعية مه��ددة باجلفاف. 
وذكر ممث��ل الفاحني �صمال حمافظ��ة ذي قار عبد 
اله��ادي ال�صويلي ل�»اجلورنال نيوز« اأن �صحة املياه 
الت��ي اثرت ب�ص��كل كبري عل��ى املحا�صي��ل الزراعية  
�صم��ال النا�رصية لكون املو�صم ال�صتوي تت�رصر فيه 
الرا�صي الزراعية لعتمادها على املياه وانعداهما 
مايجعلن��ا نكون امام هاك الر���ض . وبني  تلقينا 
العدي��د م��ن ال�ص��كاوى يوكد فيه��ا الفاح��ون تلف 
حما�صيله��م الزراعية وت�رصر الأرا�ص��ي، اذا ا�صتمر 

نق���ض مي��اه الري، ما يه��دد م�صاح��ات �صا�صعة من 
الأرا�ص��ي الزراعي��ة �صم��ال املحافظ��ة. وا�صاف اذا 
ا�صتم��ر الإهم��ال �صتموت املحا�صي��ل، ويحدث عجز 
�صدي��د يف الزراع��ة وارتفاع يف اأ�صع��ار اخل�رصاوات 
و�صيكون التظاهر هو خيارنا الوحيد للح�صول على 
حقوقنا بالكامل. يذكر ان الأرا�صي يف حمافظة ذي 
ق��ار تعاين موجة جفاف كب��رية ب�صبب نق�ض املياه 
وقل��ة الأمط��ار وهذا ما يه��دد م�صاح��ات كبرية من 

الرا�صي الزراعية.

للحد من سرقتها وإيقاف محاوالت تهريبها.. العمل على إطالق أول مشروع عراقي يهتم بتنمية اآلثار 
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الثارية  بالتنمية  يهتم  اول م�رصوع  اإطاق  فكرة  النا�رصية  بداأت يف  بغداد - خا�ض: 
روؤية  اإع��داد  اىل  قار  ذي  حمافظة  يف  الآثاريني  من  عدد  تو�صل  حيث  التاريخ  واحياء 

متكاملة مل�رصوعات التنمية واحياء الرتاث يف نفو�ض ال�صباب .
واأكد الآثاري عامر رزاق ل�»اجلورنال نيوز« اأن "هذا النوع من الأفكار ياأتي   ك�صمانة ل�صتمرار 
امل�رصوع  خال الأعوام املقبلة ب�صورة مرحلية ومرتبة لتنمية مناطق اور وبيت النبي ابراهيم 
اخلليل ثم املواقع الخرى، و�صوف ن�صتند على مبداأ التعامل كاأحياء للتاريخ ولي�ض فقط جمرد مبان 

اآثرية غري نافعة بالإ�صافة اإىل الإلتزام باإطار زمني يعطي نتائج اإيجابيه طوال مدة العام الواحد".
واأ�صاف رزاق  اأن جدول العمال واملناهج تت�صمن اإعداد درا�صات تهدف اإىل و�صع اأ�ص�ض اإدارية واقت�صادية 

وعمرانية وثقافية للم�رصوع تتنا�صب مع كون اأور واحدة من اأقدم احل�صارات املعروفة يف تاريخ العامل.
واكد اأن "التنمية �صتخلق جيًا مدافعًا عن تاريخ العراق وقادرعلى حماية اإرثه   الذي تعلم  العامل منه اول حرف 

يف التاريخ ، والغر�ض من هذه اجلهود عدم الرجوع اىل ماأ�صاة �رصقة الثار وحماولة طم�ض تاريخها ".

رئي�ض  اعان  بعد  الرتقب  من  حالة  ال�صيا�صية  الأو�صاط  تعي�ض 
والك�صف  الف�صاد  على  بحرب  البدء  عزمه  العبادي  حيدر  الوزراء 
العراقية حتيط  عن قوائم باأ�صماء �صخ�صيات نافذة يف احلكومة 
عن  ف�صا  متلكئة،  واأخرى  وهمية  م�صاريع  ب�صان  ال�صبهات  بها 

�رصكات م�صبوهة عائدة اليها او مرتبطة بها .
الأ�صماء  ان  احلكومة  رئي�ض  من  مقربة  �صيا�صية  م�صادر  وتوؤكد 
معروف  بع�صها  و�رصكات  �صخ�صيات  اىل  تعود  ن�رصها  املزمع 
لعر�صها  املجال  بهذا  تعد  قائمة  وان  فا�صدة  �صلوعها مب�صاريع 

على الق�صاء واتخاذ الإجراءات املنا�صبة بحقهم.
العبادي  بت�رصيحات  املق�صودة  اجلهات  ان  امل�صادر  وتقول 
التو�صط  نف�صها من خال  تاأمني  الأول  باجتاهني،  تتحرك  بداأت 
�صيا�صية كبرية  �صخ�صيات  قبل  عليه من  وال�صغط  العبادي  لدى 
العبادي  ت�صويه �صورة  العمل على  والثاين  يف حزبه وحكومته، 
الكرتونيًا، ف�صا عن حماولتها ال�صتعداد للهروب يف حال بداأت 
النبار  التحرير غرب  النتهاء من عمليات  احلملة املتوقعة بعد 

وهي اخر املعارك �صد وجود داع�ض يف العراق.
"ملف مكافحة  اأن  واكد مقرب من رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
على  النت�صار  ملف  كان  مثلما  م�صتحيًا،  يبدو  اليوم  الف�صاد 
التنظيم  على  العبادي  انت�رص  ذلك  ومع  �صنوات،   3 قبل  داع�ض 

و�صينت�رص يف حربه �صد الف�صاد".
جديدة  حلظة  لي�صت  الف�صاد  مكافحة  "خطة  ان  امل�صدر  وق��ال 
حماربته  على  ركز  حكومته  برنامج  اأن  كما  للعبادي،  بالن�صبة 
اإلكرتونية،  "حكومة  عن  كا�صفا  لت�صكيلها"،  الأوىل  الأي��ام  منذ 
وا�صاف  الف�صاد".  اأمام  الطريق  قطع  ت�صتهدف  قريبا  �صتنطلق 
الف�صاد، لذلك �رصع  "العبادي جاد متامًا يف و�صع حد مللف  اإن 
مطلع عام 2016 يف تاأ�صي�ض املجل�ض الأعلى ملكافحة الف�صاد، 
الرقابة املالية،  النزاهة وديوان  برئا�صته وع�صوية رئي�ض هيئة 

كما عمد اإىل اإعادة هيكلة مكاتب املفت�صني العموميني التي كانت 
غري فعالة يف ال�صنوات ال�صابقة، على حد تعبري امل�صدر".

واأعلن العبادي، يف موؤمتره ال�صحايف ال�صبوعي اأن “اأغلب اأعداد 
موؤكداً  �صليم”،  “غري  البي�صمركة  وعنا�رص  الإقليم  يف  املوظفني 
وحماية  الإقليم  يف  املوظفني  روات��ب  ب�”دفع  احلكومة  التزام 
اأمن املواطنني”. ويظهر اأن العبادي يرغب يف التماهي مع راأي 
الأغلبية ال�صاحقة من العراقيني الذين ينتظرون منه التعامل مع 
تقل  ل  ق�صوى  كاأولوية  عليه،  والق�صاء  الف�صاد  مكافحة  ملف 

اأهمية عن حماربته تنظيم داع�ض وهزميته.
اأن  مفادها  وا�صعة،  �صعبية  قطاعات  لدى  را�صخة  قناعة  وهناك 
اأغلب  اإليها  ا�صتندت  التي  القاعدة  هو  والإداري  املايل  الف�صاد 
اإدارة  2003، ومنها عمليات  التي حلقت بالباد منذ  »ال�رصور« 
م�رصوعات  اأغلب  عّطل  الف�صاد  اأن  كما  ومتويله.  الإره��اب  ملف 
وتتحدث  اإليها.  الباد  حاجة  ت�صتد  التي  وال�صتثمار  التنمية 
اآلف   10 نحو  ف�صل  عن  برملانية،  رقابية  جلان  عن  م�صادر 
املايل  الف�صاد  عمليات  نتيجة  وا�صتثماري،  خدمي  م�رصوع 
والإداري. واتهم النائب عن ائتاف دولة القانون، جا�صم حممد 
جعفر البياتي، بع�ض و�صائل العام العربية والجنبية مبحاولة 
خلق الفو�صى وامل�صاكل بني قيادات ائتاف دولة القانون.وقال 
من  العبادي،  ذكره  “ما  ان  ال��وزراء  رئي�ض  من  املقرب  البياتي 
حربه املقبلة مع الفا�صدين، ل يعني به جهة حمددة بعينها، ول 

يندرج �صمن ت�صفية احل�صابات”.
واأ�صاف، اأن “ا�صرتاتيجية العبادي يف مكافحة الف�صاد ت�صتهدف 
كل من تورط يف �رصقة املال العام، ومقدرات العراقيني”، مبينا 
ان  يجب  بل  ال�صيا�صية،  العملية  يف  لهم  مكان  ل  “املف�صدين  ان 
ت�صتغل  جهات  “هناك  ان  اىل  النتباه  ولفت  عقابهم”.  ينالوا 
جماهريية  قاعدة  وك�صب  لنف�صها،  للرتويج  ال�صعبي  احل�صد  ا�صم 

للم�صاركة يف النتخابات املقبلة”، 

ق��ال النجيف��ي، خال مقابل��ة م��ع ادارة الرئي�ض 
ان  وا�صنط��ن،  يف  ترم��ب"  "دونال��د  المريك��ي 
"امللي�صي��ات املدعومة من قب��ل ايران، هي اكرب 
خط��ر مهدد للع��راق"، طالبًا زي��ادة دعم حكومة 
وا�صنط��ن للقوات ال�صنية، ومبين��ا رغبته بدح�ض 
وال���رصق  الع��راق  يف  الي��راين  للنف��وذ  ام��ريكا 

الو�ص��ط. كما ق��ال النجيفي "ان ازدي��اد قوة من 
�صماه��ا بامللي�صي��ات بعد دحر داع���ض، ممكن ان 
يخلف م�صاكل عديدة يف امل�صتقبل، ما قد يت�صبب 
بانق�ص��ام الب��اد"، كم��ا �ص��دد يف مقابل��ة له مع 
"ا�صو�صيتد بر�ض" على �رصورة زيادة ن�صبة الدعم 
الطب��ي للق��وات ال�صنية، ب��دل من تدري��ب امريكا 
"امللي�صي��ات  اىل  احلربي��ة  املع��دات  وار�صاله��ا 

ال�صيعية".

تناولت �صحيفة "اندبندنت" الربيطانية، مو�صوع 
اإخف��اء ترم��ب متهمًا امريكي��ًا يف الع��راق، بحجة 
ا�صتباه��ه كاأحد عنا���رص تنظيم داع���ض الرهابي 
يف �صوري��ا. وا�ص��ارت ال�صحيف��ة يف تقريرها الذي 
ترجمت��ه »اجلورن��ال ني��وز«، اىل احتج��از املتهم 
يف �صج��ن ���رصي، لك��رث م��ن �صهري��ن، ورف�ص��ت 
احلكوم��ة المريكي��ة اعط��اءه ح��ق احل�ص��ول على 
حمام��ي دف��اع، والف�صاح عن هويت��ه. كما اكدت 
حكوم��ة وا�صنط��ن، زي��ارة املتهم من قب��ل جمعية 
ال�صلي��ب الحم��ر، يف ح��ني قال��ت الخ��رية: "�صلم 
املتهم نف�ص��ه لقوات �صوري��ا الدميوقراطية، من ثم 
اىل ق��وات التحالف المريكي، التي حولته بالتايل 
اىل مرك��ز التحال��ف يف الع��راق". واأو�ص��ح مرك��ز 

الرئي���ض المريك��ي "دونالد ترمب" ان��ه ولأ�صباب 
امني��ة "ل ميك��ن مقابل��ة املحتج��ز م��ن قب��ل اأّي 
حم��ام، او التوا�صل مع احد من اف��راد عائلته باأي 
�صكل من ال�ص��كال"، مبينا مقابلة ال�صليب الحمر 
للمحتجز يف ال�29 من �صبتمرب وال�23 من اكتوبر، 
يف ح��ني مل تف�ص��ح املنظم��ة عن موق��ع املحتجز 
او هويت��ه. واأقدم��ت وا�صنط��ن عل��ى خط��وة خطرة 
للغاي��ة، فهي حتتج��ز مواطنًا غري معل��وم الهوية، 
غري موؤك��د التهمة، ول�صباب غ��ري منطقية، جاذبة 
انظار الحزاب ال�صيا�صية المريكية، حول م�صلحة 
اخف��اء املتهم ع��ن الع��امل وابعاده ع��ن ال�صبهات، 
وعدم معاملته كجميع الرهابيني املحتجزين يف 
الع��راق. من جهة اخرى، نوهت ال�صحيفة اىل �صبب 
عدم ار�صال امريكا، ل�"حمتجزها البالغ اخلطورة"، 

اىل �صجون الوليات المريكية حتى الن.

�صدد م�صدر مقرب من املرجعية الدينية على ان احلوزة العلمية ل تتعامل مع 
م�صطل��ح تن�صيب املرجعية الدينية لك��ن لها مقايي�ض وروؤى خا�صة لختيار 
املجتهد العلى م�صريا اىل انه ل يجوز للمجتهد ان يتبع لنظام �صيا�صي وامنا 
يتب��ع لنظام فقه��ي خا�ض . وقال امل�ص��در ل�»اجلورنال ني��وز« ان " املرجع 
املجته��د يج��ب ان يك��ون جامعا لل�رصائ��ط وان يكون فقيها ع��ادل ول ميكن 
لي��ران او غريه��ا تن�صيب خلف للمرجع العلى " مبين��ا ان " احلوزة العلمية 
ل يوج��د لديها م�صطلح تن�صيب وامنا تتبع مقايي�ض ولديها روؤى خا�صة يف 
اختي��ار املجته��د العلى ال��ذي ل يجوز ان يتب��ع لنظام �صيا�ص��ي وامنا يتبع 
لنظ��ام فقهي خا�ض " م�صددا عل��ى ان " ال�صعودية حتاول بث هذه ال�صائعات 
لدخ��ال ايران يف الو�ص��ع اله�صتريي املهتز للمنطقة ال��ذي خلقته ال�صعودية 
بتدخله��ا يف �ص��وؤون الدول املج��اورة " م�صريا اىل ان " اي��ران ل يوجد لديها 
م�صطل��ح تن�صي��ب ويل ام��ر امل�صلم��ني واخلامنئ��ي من�صب بالولي��ة العامة 
باعتب��ار روؤى ال�صي��د اخلمين��ي وال�صيد اخلامنئ��ي تتوح��د يف الولية العامة 

لكنه��م ل يج��ربون املواطن��ني على اتباع ه��ذه الولية والدلي��ل ان علماء قم 
فيهم من يتبع الولية العامة وفيهم من ل يتبعها " واكد امل�صدر ان " اجلانب 
الي��راين املتمثل بال�صيد اخلامنئي ينظ��ر اىل ال�صيد ال�صي�صتاين بعني الحرتام 
والتقدي��ر باعتب��اره مرجع��ا دينيا عراقي��ا للم�صلمني يف الع��امل "م�صيفا ان 
" ال�صي��د اخلامنئ��ي يعل��م ان ال�صع��ب العراقي ملتف حول ال�صي��د ال�صي�صتاين 
ويق��در هذا الو�صع وعندما اعلن ال�صي�صتاين ع��ن فتوى اجلهاد الكفائي اعترب 
اخلامنئ��ي الفتوى قرارا �صائبا على الرغ��م من ان ال�صيد ال�صي�صتاين ل ينادي 

بالولية العامة واخلامنئي ينادي بها "
م��ن جان��ب، اخر اكد ع�صو جمل�ض حمافظة النجف عل��ي ال�صمري ان الحزاب 
املتنف��ذة يف النج��ف ت�صيطر على جمي��ع دوائر الدول��ة يف املحافظة وت�صّخر 
امكانات هذه الدوائر خلدمتها يف الدعاية النتخابية املبكرة . وقال ال�صمري 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان " ما ي�صبق الزمة املالي��ة يف الدورات ال�صابقة كانت 
ت�صتغ��ل موارد املحافظة املخ�ص�صة للم�صاري��ع والتعيينات والعقود من قبل 
الح��زاب املتنفذة خلدمتهم انتخابيا " م�صيفا ان " الزمة املالية منعت من 
و�ص��ول مبالغ املوازنة اىل املحافظة من��ذ عام 2015 ولهذا تعتمد الحزاب 

الي��وم على مديري دوائ��ر الدولة التابعني اىل حزب مع��ني لت�صخري امكانات 
الدائرة يف خدمة الدعاية النتخابية للحزب "

م�ص��ريا اىل ان " احل��زب ميكن ان ي�صتفيد من نق��ل موظفني من مكان اىل اخر 
يف الدائ��رة الواح��دة وفق ما يرغب ب��ه املوظف ولي�ض وف��ق متطلبات العمل 
كم��ا ميكن ت�صخري عج��ات الدائرة خلدمة احلزب ف�صا ع��ن ت�صهيل اجراءات 

املعامات داخل الدائرة وفق تو�صية يح�صل عليها من احلزب الفاين "
اىل ذل��ك، اك��دت ع�صو جمل�ض حمافظة النجف زينب العلوي ان النجف مع ان 
يك��ون املقاتل يف احل�صد ال�صعب��ي له راتب وخم�ص�صات �صاأن��ه �صاأن اجلندي 
العراقي وفق ما ي�صمن حقوقه . وقالت العلوي ل�»اجلورنال نيوز« ان " احل�صد 
ال�صعب��ي موؤ�ص�صة امنية حازت على ثق��ة ال�صعب العراقي والقائد العام للقوات 
امل�صلحة ولذلك لأفرادها حقوق على احلكومة منحها لهم " ودعت العلوي اىل 
ان " يك��ون احل�صد ال�صعبي من�صبط ان�صباط اجلي���ض العراقي مبرجعيته وهو 
القائ��د العام للق��وات امل�صلحة ول يت�صلم اوامره من غريه " و�صددت على ان " 
احل�ص��د ال�صعبي موؤ�ص�صة ع�صكرية يتم ال�رصف عليها من املوازنة العامة لذلك 

يجب ان يكون �صمن نطاق الدولة العراقية "

اعل��ن قائ��د �رصط��ة حمافظة النب��ار اللواء ه��ادي رزي��ج ان تنظيم 
داع���ض الرهاب��ي لن يع��ود اىل املناط��ق املحررة الت��ي مت تاأمينها 
م��ن قب��ل قوات اجلي���ض وال�رصطة وتع��اون املواطنني . وق��ال اللواء 
ه��ادي رزيج ملرا�صل »اجلورنال ني��وز« ان" تنظيم داع�ض الرهابي 
انته��ى يف مدن النبار املحررة ول��ن يعود الجرام والفكر املتطرف 
اليها بف�صل اجله��د ال�صتخباري ومعاجلة اخلايا النائمة وردع اأي 
خمطط ارهابي قد ي�صتهدف امن وا�صتقرار املناطق المنة". وا�صاف 
ان" تع��اون املواطن��ني كبري مع الجهزة المني��ة التي مت�صك املدن 
املح��ررة وهن��اك �رصبات ا�صتباقية للق��وات المنية يف معاجلة اأي 
خ��رق حمتمل مع تعزيز اجراءات التفتي�ض يف مداخل املدن مع ن�رص 
دوري��ات ا�صتط��اع يف املناط��ق املفتوح��ة". وا�صار رزي��ج اىل ان" 

القوات المنية اكرث جاهزية اليوم يف حفظ المن وال�صتقرار وملف 
داع���ض انته��ى ول��ن ن�صمح لع�صاب��ات القت��ل والتخري��ب بال�صيطرة 
عل��ى �ص��رب واح��د م��ن ار���ض النبار". م��ن جان��ب اخر، اعل��ن مدير 
دائ��رة الزراعة يف حمافظة النبار �ص��ام ا�صماعيل املبا�رصة بتنفيذ 
اخلط��ة الزراعي��ة للمو�ص��م ال�صتوي لدوائ��ر النبار م��ع و�صول دفعة 
م��ن ال�صم��دة الزراعية املركبة . وقال ا�صماعي��ل ل�»اجلورنال نيوز« 
ان" الدوائ��ر الزراعية با���رصت توزيع اخلطة الزراعي��ة ال�صتوية على 
جمي��ع ال�صع��ب الزراعية وبن�صبة جتهيز %45 م��ن امل�صاحة الكلية، 
حيث بلغت اخلطة 200 الف دومن ملح�صول احلنطة و24 الف دومن 
ملح�ص��ول ال�صعري". وا�صاف" كما و�صلت الدفعة الوىل من ال�صمدة 
املركب��ة ومت اإي�صاله��ا اىل �صعب��ة زراع��ة العامرية، والعم��ل م�صتمر 
لتجهي��ز املزارعني بال�صم��اد املركب واليوريا ح��ال و�صولها دعما 

للعملية الزراعية يف املحافظة".

تنفيذًا لوعوده بحرب على الفساد 

مصادر: العبادي يعد "قائمة سوداء" بالفاسدين وشركاتهم واألحزاب تتحرك لتهريب أفرادها المتورطين!!

المرجعية تصف الحديث عن تدخل إيران في عملها بالهراء والمعركة االنتخابية في النجف تبدأ مبكرًا بأموال الدولة

جهات استخبارية أنبارية: داعش يئس من العودة إلى المناطق المحررة وعناصره يبحثون عمن يأويهم

متحدثًا باسم رئاسة الجمهورية.. النجيفي يحّرض 
واشنطن على الحشد ويطالبها بدعم القوات السنية!

لماذا يخفي ترمب متهمًا أميركيًا مجهوال شارك 
في حرب العراق؟

النجف – االء الشمري

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - خاص

بغداد- دانيا رافد

األنبار- الجورنال

ذي قار ــ شاكر الكناني

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

فينتورا يسهم بخسارة مواجهة 
الذهاب أمام السويد 

في الناصرية.. األطباء يواجهون القضاء والعشائر بتهمة التقصير وأزمة مياه سقي المزروعات تهدد المحافظة

تعديالت قانون العفو.. بين التشديد 
على اإلرهاب  والتخفيف عنه! 

تتمة ص2

ً


