
و4  جدد  وزراء   5 ال�ستجواب  برملانية  اأط��راف  ت�ستعد 
روؤ�ساء هياآت  خالل الف�سل الت�رشيعي املقبل.لكن حممد 
ال�سيهود، النائب عن ائتالف دولة القانون والع�سو يف 
املزمع  ال��وزراء  عدد  "اأ�سماء  ان  يوؤكد  االإ�سالح،  جبهة 

ا�ستجوابهم غري حم�سوم حتى االآن".
على  "عازمة  اال�سالح  جبهة  ان   ، ال�سيهود،  ويوؤكد 
امل�ستقلة  الهياآت  وروؤ�ساء  ال��وزراء  با�ستجواب  امل�سي 
قد حتدثت  نيابية   كتل  الت�رشيعية".وكانت  العطلة  بعد 

عن م�ساٍع ال�ستجواب وزراء الزراعة، والرتبية، وال�سحة، 
ك�سفت  بالوكالة.كما  تدار  التي  والتجارة  واخلارجية 
الكتل عن ا�ستعدادات ال�ستجواب روؤ�ساء 4 هياآت م�ستقلة، 
وهم روؤ�ساء كل من ديوان الوقف ال�سيعي، وهياأة احلج 
االنتخابات.لكن  ومفو�سية  االإع��الم،  وهياأة  والعمرة، 
النائب حممد ال�سيهود يوؤكد ان "جبهة االإ�سالح �ستعقد 
ا�ستكملت  الذين  ال��وزراء  اأ�سماء  لتحديد  اجتماعا  قريبا 
بو�سوح".وكان  ذلك  اعالن  يتم  ثم  ا�ستجوابهم،  ملفات 
ك�سف  قد  ال��ع��وادي،   ع��واد  ال�سدري  التيار  عن  النائب 
ال�سحة  وزيرة  ا�ستجواب  ا�ستعدادات  اكتمال  عن  اأخريا، 

يرتفع  ان  املتوقع  ف�ساد. ومن  ب�25 ملف  عديلة حمود 
عدد الوزارات ال�ساغرة، خالل الف�سل الت�رشيعي اجلديد، 
"جبهة  فريق  2017، مع عودة  �سيبداأ مطلع عام  الذي 
من  عدد  ال�ستجواب  ا�ستعداده  عن  للحديث  اال�سالح" 
تريث  �سيا�سية  اأطراف  وتعزو  العبادي.  كابينة  اع�ساء 
ال�ساغرة  ال��وزارات  مر�سحي  بتقدمي  املتوا�سل  العبادي 
الت�سويت  جلل�سة  الكتل  بع�ض  مقاطعة  من  خ�سيته  اىل 
لعدم تقدمي مر�سحيها. وتعرتف اأطراف مقربة من رئي�ض 
املحا�س�سة"،  اىل  "ا�ست�سلم   قد  االخ��ري  ب��اأن  ال��وزراء 
وبانه بات يبحث عن "معادلة و�سطية" بني املر�سحني 

التكنوقراط واحلزبيني. ورجح اأع�ساء يف حزب الدعوة، 
بعر�ض  ال��وزراء  رئي�ض  يقوم  اأن  �سابقني،  موعدين  يف 
الدفاع  اأبرزها  �ساغرة،  وزارات  اأرب��ع  مر�سحي  اأ�سماء 
والداخلية، قبل عيد اال�سحى وبعده، لكن ذلك مل يحدث.

خالل  ال��دف��اع،  حقيبة  لتويل  املر�سحني  ع��دد  وبلغ 
�سنية  20 مر�سحًا، قدمتهم قوى  اال�سهر املا�سية، نحو 
خمتلف  من  ن��واب  يوؤكد  ناحيتهم  من  العبادي.  اىل 
االجتاهات ال�سيا�سية اأن الف�سل الت�رشيعي املقبل ميثل 
يف  ال�ساغرة  الوزارات  ل�سد  العبادي  اأمام  اأخرية  فر�سة 
الوزراء  تقدمي  ال��وزراء  رئي�ض  الوزارية.واأرجاأ  كابينته 

البدالء مرتني، قبل اأن يتعهد مطلع كانون االأول اجلاري 
يف  �ستنتهي  التي  الربملان،  عطلة  بعد  االأ�سماء  بعر�ض 
�سيا�سية  كتل  وقدمت  املقبل.  الثاين  كانون  من  ال�9 
قائمة نهائية ب�23 مر�سحًا للوزارات االمنية، ومل تت�سح 
حتى االآن اأ�سماء املر�سحني لوزارتي التجارة وال�سناعة 
ع��الوي،  ائ��ت��الف  ب���االوىل  يتم�سك  التي  ال�ساغرتني، 
والثانية التيار ال�سدري. بدورها مل تقدم الكتل الكردية 
الق�ساء  البدالء لتويل حقيبة املالية، بعد رد  مر�سحيها 
ال�سيف  يف  اإقالته  بقرار  زيباري  هو�سيار  الوزير  طعن 
املا�سي،  االول  ت�رشين  يف  ت�رشيبات  وكانت  املا�سي. 

 4 مر�سحي  ا�سماء  ال���وزراء  رئي�ض  اإر���س��ال  عن  ك�سفت 
نفى  الربملان  رئي�ض  مكتب  لكن  الربملان.  اىل  وزارات 
التي  الت�رشيبات،  وبح�سب  وقتها.  يف  الت�رشيبات  هذه 
جاءت بعد اقالة وزيري الدفاع واملالية، فاإن العبادي 
الدفاع،  ل��وزارة  احليايل  عرفان  من  كاًل  ر�سح  قد  كان 
اجلبوري  وقتيبة  الداخلية،  ل��وزارة  االأعرجي  وقا�سم 
ال�سناعة  ل��وزارة  حم�سن  الدين  وجنم  التجارة،  ل��وزارة 
يف  قيادي  وهو  ناجي،  حممد  النائب  واملعادن.ويقول 
�سيما  ال  �ساغرة،  الوزارات  "بقاء  ان  النيابية،  بدر  كتلة 

االمنية منها، ملدة طويلة اأمر خطر"،.
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بغداد - خا�ض: ك�سف ق�ساة متخ�س�سون بالدعاوى التحقيقية اليات �سمول املتهمني 
الدرا�سية  �سهادته  زور  من  �سمول  عدم  موؤكدين  العام،  العفو  قانون  يف  بالتزوير 

للح�سول على وظيفة بدرجة مدير عام فما فوق.
ويقول قا�سي حمكمة حتقيق البياع اإح�سان جميد حنون اإن "قانون العفو العام )رقم 27 
ل�سنة 2016( �سمل مرتكبي جرمية تزوير املحررات الر�سمية املوؤدية اإىل ح�سول املزور على 
اأن يعفى عن  ا�ستثناءات و�رشوطًا قبل  "هناك  اأن  اإىل  النظر  الدولة"، لكنه لفت  وظيفة يف دوائر 
اأن يكون املوظف املزّور دون درجة مدير  "القانون يفرت�ض قبل العفو  اأن  هوؤالء". واأ�ساف حنون 
عام اأو ما فوقها اأي اأن ال يكون وكيل وزارة اأو وزيرا اأو من الدرجات املوجودة يف التعليمات ال�سادرة 
تنازل  ت�سرتط  التي  القانون  من  الثالثة  املادة  مراعاة  "�رشورة  اإىل  حنون  واأ�سار  الوزراء".  جمل�ض  من 
امل�ستكي عن حقه وت�سديد ما بذمته من اإيرادات مالية مرتتبة عليه مل�سلحة الدولة واالأ�سخا�ض، قبل �سمول 

املتهم بقانون العفو العام.

 

 ك�سفت م�سادر تركية مطلعة ،ان مدير املخابرات الرتكي �سيجتمع 
منطقة  خلق  اليات  ملناق�سة  انقرة  يف  العراقيني  القادة  من  بعدد 
عازلة يف اطراف مدينة املو�سل يف �سعيها للحد من النفوذ ال�سيعي 
اإن مدير املخابرات الرتكي  والكردي يف املنطقة .وقالت امل�سادر 
ا�سامة  متحدون  ائتالف  رئي�ض  مع  اجتماعًا  �سيعقد  فيدان  هاكان 
العام  واالم��ني  املطلك  �سالح  العربية  ائتالف  ورئي�ض  النجيفي 
ان  مبينة   ، اخلنجر  وخمي�ض  ال�سامرائي  اي��اد  اال�سالمي  للحزب 
حول  للتباحث  البزاز  �سعد  ال�رشقية  قناة  مالك  برعاية  االجتماع 

اقتطاع مناطق من حمافظة نينوى وتكوين املنطقة العازلة.
وا�سافت امل�سادر ، ان اجتماع فيدان مع البزاز والقيادات العراقية 
للبالد  االداري��ة  احلدود  لتق�سيم  االخرية  الرتتيبات  و�سع  �سيحدد 
يف  للتق�سيم  الداعمة  امل�سلحة  الف�سائل  لدعم  عمل  الية  وو�سع 
مناطق �سمايل وغربي العراق وخا�سة ف�سيل اثيل النجيفي حمافظ 

نينوى ال�سابق واملطلوب للق�ساء العراقي .
اجلانب  القانون  دولة  ائتالف  كتلة  عن  النائب  دعا  ناحيته  من 
القوات  بقاء  برف�سه  العراقي  الربملان  ق��رار  اح��رتام  اإىل  الرتكي 
اجزاء  باقتطاع  العراقية ورف�ض م�ساريعها  االأرا�سي  الرتكية على 

من االر�ض العراقية القامة منطقة عازلة .
وذكر النائب الدكتور �سالح احل�سناوي ان التدخالت الرتكية باتت 
التطاق يف ال�سوؤون الداخلية للبالد ال�سيما تلك املتعلقة بال�سيادة 
املعلنة  م�سوؤوليها  وت�رشيحات  الرتكية  باالإطماع  منددا  العراقية 
بالتدخل  وا�ستمرارها  ا�ستجابتها  عدم  يف  الدويل  املجتمع  اأمام 

ال�سافر يف ال�ساأن العراقي.
تعانيها  التي  الداخلية  االأزم��ات  اإىل  التدخل  هذا  علل  احل�سناوي 
احلكومة الرتكية لذا حتاول اإن ت�سدر م�ساكلها وتخبطها ال�سيا�سي 
املوؤيدة  ال�سيا�سية  اجلهات  بع�ض  هناك  اإن  اإىل  م�سريا  اخلارج  اإىل 

ل�سيا�سة اردوغان يف العراق تدفع باجتاه تطبيق اأجندته.

املخابرات  وكالة  عميلة  ل��وجن،  بيث  م��اري  اأك��دت  ناحيتها  من 
التي من  االأبرز  ال�سخ�سية  تعد  والتي  ال�سابقة،  االأمريكية  املركزية 
دونالد  املنتخب  االأمريكي  الرئي�ض  فريق  اإىل  تن�سم  اأن  املنتظر 
ترامب اأن االإدارة االأمريكية لن تتخلى عن االأكراد يف �سوريا والعراق 
خالل املرحلة املقبلة وعلى تركيا تقدمي املزيد من االقرتاحات من 

اأجل اإقناع ترامب يف هذا ال�سدد”.
اأكرث  �سوريا  او يف  العراق  �سواء يف  االأكراد  اأ�سبح  "لقد  قالت  لوجن 
القوى فعالية حتى االآن. لذلك فاإن ال�سيء االأخري الذي قد تريدونه 
اأن  مو�سحة  قدراتهم"،  تقلي�ض  اأو  املعركة  �ساحة  من  �سحبهم  هو 
التفكري  اىل  يدفعها  ما  هو  االأك��راد  ا�ستقالل  من  تركيا  خم��اوف 
اجلدار  مبثابة  لتكون  �سوريا  اىل  ومتتد  العراق  يف  عازلة  مبنطقة 
الفا�سل لطموحات الكرد من جهة و�سد االنت�سار ال�سيعي يف مناطق 

�سهل نينوى واطرافها من جهة اخرى.
والعراق  �سوريا  يف  االأك��راد  جناح  حال  يف  اأنه  اإىل  لوجن  واأ�سارت 
تركيا  بني  عازلة  منطقة  مبثابة  �ستكون  فاإنها  دولة،  تاأ�سي�ض  يف 
و�سوريا،وهو ما ال تريده انقرة ولذا تهدف اىل منطقة عازلة كبرية 
تقطع الطريق على الكرد وال�سيعة يف ان واحد وتقل�ض نفوذ ايران 
الناطق  العقيد جون دوريان،  . من جهته عّد  يف هاتني املنطقتني 
حلفاء  ال�سلب«،اأن  العزم  عملية  امل�سرتكة–  املهام  »ق��وة  با�سم 
الواليات املتحدة يف �سوريا والعراق »قلبوا الطاولة« على »داع�ض«، 
والنا�ض«  االأر�ض  »لتحرير  هي  حاليًا  اجلارية  احلملة  اأن  مو�سحًا 
من »اأيديولوجية منحرفة«. وقال دوريان اإن »عملية املو�سل متثل 
م�سريا  الغربية.  اجليو�ض  ذلك  يف  مبا  العامل،  يف  جي�ض  الأي  حتديًا 
اىل ان القوات العراقية تقوم بالقتال بطريقة حتمي حياة املدنيني. 
�سمال  حلف  ع�سو  تركيا،  حليفتنا  االآخ��ر،  اجلانب  يف  وا�ساف 
االأطل�سي، كانت اأي�سًا ناجحة يف عزل داع�ض يف �سوريا من خالل 
اإيجاد منطقة عازلة من خالل عملية درع الفرات وكذلك يف املو�سل 
العراقية، وهذه العملية اأوجدت و�سعًا اأف�سل بكثري من ال�سابق من 

خالل اإغالق احلدود اأمام داع�ض.

ك�سف م�سدر رفيع امل�ستوى يف ا�ستخبارات احل�سد 
اأوام��ر  ا�سدر  االرهابي  داع�ض  تنظيم  ان  ال�سعبي، 
با�ستبدال مقاتليه املحليني باخلطوط االأمامية يف 
املو�سل باأجانب ال�ستعادة املدينة، وذلك لتهاونهم 

مع املدنيني الهاربني من مناطق �سيطرته.
نقل  اأوامر  اأ�سدر  داع�ض  “تنظيم  اإن  امل�سدر  وقال 
عنا�رشه املحليني من اجلبهات االأمامية وا�ستبدالهم 
بالعنا�رش االأجنبية يف املعارك اجلارية ال�ستعادة 
املدينة من قبل القوات االأمنية العراقية”. واأ�ساف 
ان “االأوامر جاءت ب�سبب تهاون عنا�رشه املحليني 

مع املدنيني الهاربني من مناطق �سيطرتهم، وكرثة 
حاالت ت�سليم اأنف�سهم للقوات االأمنية العراقية التي 
ما  “عنا�رش  ان  اىل  م�سريا  �سفوفهم”،  يف  تكررت 
ال�سوت  مكربات  عرب  النا�ض  دعت  باحل�سبة  ي�سمى 
للجهاد  القتال  بجبهات  االلتحاق  اىل  امل�ساجد  يف 
“التنظيم  اأن  واك��د  االأمنية”.  القوات  �سد  االأك��رب 
له  التابعة  االأمنية  ال�سيطرات  مهام  بع�ض  اأوك��ل 
يف اجلانب االأمين من مدينة املو�سل اإىل عنا�رشه 
االأجانب، بعد اأن كانت تدار من قبل املحليني، االأمر 
الذي ت�سبب يف خلق حالة من التوتر واال�ستياء لدى 
بع�ض  مترد  حدوث  اىل  اأدى  ما  املحليني  عنا�رشه 

العنا�رش على قياداتهم”.

الغاء  احلمامي،  فنجان  كاظم  النقل  وزي��ر  ق��رر 
حني  يف  العراقية،  املوانئ  يف  التعيينات  جميع 
املر�سحة  اال�سماء  وتدقيق  مراجعة  على  �سدد 
احلمامي  ال�سفافية.وقال  مبداأ  واعتماد  للتعيني 
يف بيان �سادر عن الوزارة "اأ�سدرنا قراراً وزاريًا 
األغينا فيه جميع التعيينات يف املوانئ العراقية".

املوانئ  اإدارة  “دعونا جمل�ض  النقل  واو�سح وزير 
االأ�سماء  وتدقيق  ملراجعة  طارئة  جل�سة  عقد  اىل 
االإداري��ة  التعليمات  �سوء  يف  للقبول  املر�سحة 

املوانئ  اإدارة  جمل�ض  “يتحمل  مبينا  النافدة”، 
امل�سوؤولية الكاملة يف الفرز والت�سخي�ض واالختيار 

ومن دون اي تف�سيل الأحد على بقية املتقدمني”.
ال�سفافية  م��ب��داأ  “اعتماد  اىل  احل��م��ام��ي  ودع���ا 
واملقابلة  االلكرتوين  الربيد  طريق  عن  كالتقدمي 
يف  ال�سيما  الكافية  الفر�سة  اخلريجني  ومنح 
اال�ساليب  عن  واالبتعاد  الدرا�سية  اخت�سا�ساتهم 
واملن�سوبية  كاملح�سوبية  التعيينات  يف  اخلاطئة 
ال�رشكة  ذلك.وكانت  يف  العامة  للم�سلحة  والنظر 
العامة للموانئ العراقية قد اعلنت يف وقت �سابق 

توافر درجات وظيفية �ساغرة يف مالكها.

ال يتخل�ض مواطنو كرد�ستان من م�سكلة حتى تظهر 
ال  وال��ربد  ال�ستاء  ف�سل  جميء  فمع  اأخ��رى،  واح��دة 
كهرباء لديهم وال نفط ومنقذهم الوحيد هي االأدوات 
على  عي�سه  تاأمني  يف  عبداهلل  اآ�سو  يعتمد  القدمية. 
بيع مدافئ احلطب وخزانات )براميل( ت�سخني املاء 
التي كان  االأدوات  بالنفط وهي  واأجهزة طبخ تعمل 
اأيامهم خالل  اإقليم كرد�ستان يق�سون فيها  مواطنو 
النفط  وكميات  الكهرباء  انعدام  ودفع  الت�سعينات. 
ال�رشورية يف عام 2016 ومع اقرتاب عام 2017 

املواطنني اىل االإقبال مرة اأخرى على االأدوات التي 
لل�سحن  قابلة  م�سابيح  اإىل  باالإ�سافة  اآ�سو  يبيعها 
 2016 اإقليم كرد�ستان عام  ومدافئ غازية. ويودع 
النا�ض  معي�سة  ت��زداد  كما  االأزم��ات،  من  مبجموعة 
�سعوبة يوما بعد يوم، وكل َهّم مواطني االإقليم وُهم 
يف  ليلة  ق�ساء  كيفية  هو  اجلديد  العام  ي�ستقبلون 
ال�سوء ويوم اأمام املدفاأة مع املاء ال�ساخن.   مدافئ 
لل�سحن  قابلة  وم�سابيح  نفط  وم�سابيح  حطب 
وخزانات ت�سخني املاء وبويلرات اجليزر ومدافئ غاز 
هي االأدوات التي ت�سهد اإقباال يف وقت كان املواطنون 
بداية  خالل  االدوات  هذه  ببع�ض  حياتهم  يدبرون 

�سنوات الت�سعينات. اآ�سو عبداهلل الذي يعمل يف �سنع 
 18 منذ  واحلمامات  والنفط  "براميل"املاء  خزانات 
عاما قال "لي�ض هناك كهرباء او نفط، ما دفعنا اىل 
املاء وخزانات  ت�سخني  مدافئ حطب وخزانات  بيع 
هي  اآ�سو  عنها  يتحدث  التي  االأدوات  بكرثة".  الهيرت 
�سنوات  خ��الل  منها  ي�ستفيدون  النا�ض  ك��ان  التي 
القرن املا�سي وذلك ب�سبب احل�سار  الت�سعينات من 
االقت�سادي املفرو�ض على العراق واقليم كرد�ستان 
الكردية  القوى  بني  االهلية  احلرب  اأدت  وقد  اآن��ذاك. 
النفط  كميات  على  النا�ض  ح�سول  �سعوبة  اىل 
بالكهرباء  دون  يزوَّ املواطنون  كان  كما  ال�رشورية 

الذي  �سنة(   55( عبداهلل  علي  فقط.  قليلة  ل�ساعات 
ينتظر ت�سلم راتب �سهر اأيار )مايو( التقاعدي يف �سهر 
واأعطى  جيبه  اىل  يده  مد  )دي�سمرب(،  االأول  كانون 
منه  ا�سرتى  الذي  املحل  ل�ساحب  دينار  الف(   80(
اية  نت�سلم  "مل  اهلل  عبد  يقول  للتدفئة.  غازية  مدفاأة 
كمية من النفط، كنا ن�ستخدم الهيرتات وقد انعدمت 
الغازية  املدفاأة  الكهرباء فا�سطررت اىل �رشاء هذه 
التي ارتفع �سعرها اأي�سا، اذ كان �سعرها يف ال�سابق 
55 األف دينار وقد ازداد )25( الف دينار". واأ�ساف 
متح�رشا: "مل يتبق حل فالو�سع يف ال�سومال اأف�سل 

من و�سعنا".

 
املحمداوي  جمال  الب�رشة  حمافظة  عن  النائب  ك�سف 
عن وجود خمالفات كثرية يف منفذ ال�سالجمة احلدودي 
املتعلقة ب�سغط بع�ض التجار على ا�سحاب ال�ساحنات 
وذلك  منهم  املطلوبة  احلمولة  من  اكرث  مواد  بتحميل 
وق��ال  ت��ع��ب��ريه.   ح��د  ال�����س��وارع على  �سالمة  ي��وؤث��ر يف 
يف  جولة  "اثناء  نيوز  اجلورنال  ملرا�سل  املحمداوي 
املازين  مازن  النائب  برفقة  احلدودي  ال�سالجمة  منفذ 
املخالفات  ووجدنا  االم��ر  بهذا  كثرية  �سكاوى  وردت 
جدا  الثقيلة  الكرنكر  م��ادة  حتمل  مركبات  هناك  بان 
االمر"  بهذا  ال�ساحنات  ا�سحاب  من  �سكاوى  وهناك 
ا�سالح  عدم  يف  متعمداً  اهمااًل  هناك  ان  اىل  ،م�سريا 
عام  منذ  تعطل  وال��ذي  باحلموالت  اخلا�ض  امل��ي��زان 
2013.  وبني املحمداوي "ان ا�سالح امليزان ال يكلف 
عراقي  دينار  مليون   18 مبلغ  اال  معلوماتنا  ح�سب 
تدخل  التي  ال���واردات  من  الرغم  على  ان��ه  اىل  ،م�سريا 

،مبينًا  امليزان  ا�سالح  يتم  مل  انه  اال  املنفذ  طريق  عن 
ي�ستفيدون  والتجار  املتنفذة  اجلهات  بع�ض  هناك  ان 
هناك  توجد  ال  انه  املحمداوي  وذك��ر    . االم��ر  هذا  من 
الية وا�سحة من ناحية عدم وجود كامريات يف �ساحة 
ال  حيث  امينة  ولي�ست  مك�سوفة  فهي  العجالت  وقوف 
توجد كامريات للمراقبة ولي�ست م�سيجة يف الوقت نف�سه 
اوارق ر�سمية وال توجد �سجالت خا�سة  ومل نطلع على 
بوابة  تتوافر  وال  والداخلة  اخلارجة  املركبات  بت�سجيل 
وهذا يوؤدي اىل �سهولة االخرتاق االمني ،م�سريا اىل انه 
حث  ومت  لها  تابعا  لكونه  املالية  وزارة  بوكيل  ات�سل 
امل�سوؤولني عنه على ا�سالح امليزان ا�سافة اىل االت�سال 
مب�ست�سار رئي�ض الوزراء بخ�سو�ض هذا املو�سوع.  ودعا 
حتمل  اىل  الب�رشة  يف  املحلية  احلكومة  "املحمداوي 
ا�سالح  لغر�ض  الب�سيط  املبلغ  توفري  يف  م�سوؤوليتها 
لديها  التي  املتنفذة  اجلهات  مراقبة  امليزان ف�سال عن 
بع�ض  على  يدها  و�سع  يف  خا�سة  ومنافع  م�سالح 

ال�ساحات التي ال متتلك موافقات ر�سمية .

المخابرات التركية ترسم خطوط "منطقة عازلة"في نينوى"يحكمها" مطلوبون لبغداد

مواطنو اإلقليم عادوا ربع قرن إلى الوراء.. الحطب و"البراميل" بديلة عن الكهرباء والنفط األبيض  

منفذ الشالمجة.. بال وزن للشاحنات وال أسيجة وال كاميرات.. ومافيات فيه تفتح باب الفرهود!! 

داعش يستبدل عناصره المحليين بأجانب
لـ »تهاونهم« مع المدنيين الهاربين

المحسوبية والمنسوبية وراء إلغاء أسماء 
المعينين في الموانئ 
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التعليم التقني في العراق... 
اليونسكو تتبنى عملية إصالحه

العبادي يسارع الزمن.. االستجوابات قد تطيح بخمسة وزراء جدد وتجعل نصف الحكومة شاغرة

نفط الجنوب يحسم ديربي البصرة على 
حساب الميناء والجوية يهزم البحري

بزعم الحد من الوجود الشيعي وقيام دولة كردية


