
قب��ل 17 �شه��راً كان م��ن املفرت���ض اأن ي�شه��د الع��راق 
خطوة تاريخية عرب تطبيق الالمركزية يف احلكم ومنح 
املحافظ��ات �شالحي��ات اأمني��ة واقت�شادي��ة واإداري��ة 
وا�شع��ة، ولك��ن املهم��ة ف�شل��ت ب�شب��ب قوان��ن بعثي��ة 

و�رصاعات �شيا�شية ونق�ض اخلربات.
مطل��ع كان��ون الث��اين )يناي��ر( اجل��اري عق��د م�شوؤولو 
ثم��اين حمافظ��ات جنوبي الع��راق اجتماع��ا يف مدينة 
باب��ل لبحث العراقيل الت��ي تواجه نقل ال�شالحيات من 
احلكومة االحتادية اىل جمال�ض املحافظات، وكالعادة 

انتق��د االجتماع احلكوم��ة يف بغداد بكونه��ا تقف �شد 
ذلك. هذا االجتم��اع لي�ض االول و�شبقته اكرث من ع�رصة 
اجتماع��ات وموؤمت��رات عقدته��ا جمال���ض املحافظات 
طيل��ة العام املا�ش��ي، وفقا مل�ش��وؤول ال�ش��وؤون املالية 
يف حمافظ��ة وا�شط جنوبي العراق مه��دي وادي، وقال 
"ب�رصاح��ة هناك �رصاع قوي مين��ع نقل ال�شالحيات 
اىل امل��دن الن هن��اك م�شتفيدي��ن م��ن بق��اء ال�شلط��ة 
قوي��ة ومركزية يف بغ��داد بينما ت��رتك املحافظات يف 
الفق��ر ونق���ض اخلدم��ات، ولكنن��ا م�شمم��ون على اخذ 
�شالحياتن��ا باأي ثم��ن". يف اآذار )مار���ض( 2008 اقر 
الربملان قانونا تاريخيا يف عهد رئي�ض الوزراء ال�شابق 

نوري املالكي، يق�شي بنق��ل �شالحيات ثماين وزارات 
)املالي��ة وال�شحة والعم��ل واالإ�ش��كان والرتبية والنقل 
والبيئ��ة وال�شباب والريا�ش��ة( اىل جمال�ض املحافظات 
الت�شع��ة ع���رص، ولك��ن احلكوم��ة اآن��ذاك رف�ش��ت تطبيق 

القانون.
ويف ع��ام 2013 اج��رى الربمل��ان تعدي��ال جديدا على 
القان��ون يعط��ي املحافظ��ات املزي��د م��ن ال�شالحيات 
بعدم��ا �شه��دت مدة حك��م رئي�ض ال��وزراء ال�شابق نوري 
�رصيح��ة  واتهام��ات  ال�شلط��ة،  يف  تف��ردا  املالك��ي 

بالدكتاتورية من قبل خ�شومه ال�شيا�شين.
اوىل عقب��ات نق��ل الب��الد اإىل االإدارة الالمركزي��ة ه��ي 

َتعار�ض القوان��ن، اذ ان امل�رّصعن يف الربملان فاتهم 
ان بل��دا مث��ل العراق حكمته �شلط��ة �شمولية طيلة اأربعة 
عق��ود ع��رب املئ��ات م��ن القوان��ن املركزي��ة امل�ش��ددة 
ال�شاري��ة املفع��ول حت��ى االن ل��ن يتمكن قان��ون واحد 
من اإلغائه��ا جميعا، اذ يتطلب ذلك وقت��ا، واالهم اإرادة 

�شيا�شية حقيقية من قبل اجلميع لن�رصة املحافظات.
وب��دال عن ان يهيئ امل�رصّع��ون العراقيون بيئة منا�شبة 
لتطبي��ق الالمركزي��ة اال نه��م يعملون عل��ى عك�ض ذلك 
متام��ا، اذ ا�ش��در الربمل��ان تعدي��ال غريبا عل��ى قانون 
�شالحيات املحافظات قبل ا�شهر يق�شي بتقلي�ض عدد 
اع�ش��اء جمال�ض املحافظات م�شتقبال اىل )11( ع�شوا، 

بعد ان كان )25( ع�شوا، اذ اأن اإدارة �شالحيات وا�شعة 
يتطلب املزيد من االأع�شاء لتوزيع املهام ب�شكل اأ�شهل.

واأي�ش��ا ف��ان بع���ض الكت��ل ال�شيا�شي��ة ت�شع��ى الإلغ��اء 
املجال���ض املحلي��ة املنت���رصة يف كل منطقة يف م�شعى 
اأن ه��ذه  اإذ  النظ��ام املرك��زي،  وا�ش��ح لالبق��اء عل��ى 
املجال���ض املناطقية هي عن�رص التوا�ش��ل الوحيد بن 
ال�ش��كان وجمل�ض املحافظة، وفقا لرئي�ض جلنة االأقاليم 
واملحافظ��ات يف الربمل��ان النائ��ب �ش��وران اإ�شماعيل. 
ولك��ن امل�شكل��ة لي�ش��ت قانونية واإمن��ا �شيا�شي��ة اأي�شا، 
فال�رصاع��ات الت��ي تع�ش��ف باالأحزاب داخ��ل جمال�ض 
املحافظ��ات انعك�ش��ت �شلب��ا عل��ى تطبي��ق الالمركزية 

�شم��ن معادل��ة معقدة، ومثال ف��ان االأحزاب 
الت��ي متتل��ك وزارات يف احلكوم��ة االحتادي��ة ي�شع��ى 
اع�شاوؤه��ا داخل جمال���ض املحافظ��ات اىل عرقلة نقل 
�شالحيات هذه الوزارات اىل املحافظات النها �شتخ�رص 

نفوذا وا�شعا يف وزارة تعّدها ملكا لها.
وعل��ى العك���ض م��ن ذلك ف��ان االأح��زاب الت��ي ال متتلك 
اىل  ال�شالحي��ات  نق��ل  اىل  وبق��وة  ت�شع��ى  وزارات 
جمال���ض  داخ��ل  االنق�شام��ات  وه��ذه  املحافظ��ات، 
املحافظات ت�شجع احلكومة االحتادية على التهرب من 
تطبيق الالمركزية كما تقول ع�شو جمل�ض حمافظة ذي 

قار اأ�شواق حميد.

العبادي يأمر بالقبض على أثيل النجيفي في الموصل وإخراج حرس نينوى من الجانب األيسر
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بغداد - حيدر الدعمي : ك�شف النائب احمد اجلبوري ، ال�شبت، عن توجيه قائد عمليات قادمون 
يانينوى الفريق الركن عبداالمري ر�شيد يار اهلل باخراج قوات حر�ض نينوى من ال�شاحل االي�رص 
من املو�شل تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات امل�شلحة حيدر العبادي والقب�ض على حمافظ 
نينوى ال�شابق اثيل النجيفي ، م�شريا اىل ان القرار جاء بعد قيام قوة من ح�شد النجيفي وبعد م�شكها 
مالية.  مبالغ  مقابل  االرهابي  داع�ض  لتنظيم  تابعة  عنا�رص  باخراج  االي�رص  ال�شاحل  �شمال  مناطق 
" قوات حر�ض نينوى تعهدت يف اكرث من منا�شبة بعدم تعاملها  ان  ل�)اجلورنال نيوز(،  وقال اجلبوري 
مع املطلوب للق�شاء اثيل النجيفي وفك ارتباطها به مقابل التعامل معها وزجها يف عمليات حترير املو�شل 
اجتمعت  حيًا   30 نينوى  حر�ض  م�شك  واعالنه  بوك  الفي�ض  على  النجيفي  تغريدة  وبعد  انه  اال  االر�ض  وم�شك 
حمافظ  على  بالقب�ض  الق�شائية  االجراءات  وت�شهيل  املدينة  من  القوات  هذه  باخراج  ووجهت  الع�شكرية  القيادة 
نينوى ال�شابق". وا�شاف ان " معلومات ا�شتخبارية اكدت قيام قوة من حر�ض نينوى قبل ثالثة ايام بالقب�ض على 

جمموعة من عنا�رص تنظيم داع�ض االرهابي وتهريبهم مقابل مبالغ مالية اىل خارج ال�شاحل االي�رص".

 

عليه  ا�شطلح  ما  مباحثات  اأخ��رى،  مرة  ال�شطح،  اإىل  ع��ادت 
قدمه  الذي  امل�رصوع  فبعد  التاريخية"  الت�شوية  ب�"م�رصوع 
رئي�ض التحالف الوطني عمار احلكيم،والذي يهدف اإىل ت�شفري 
بعد  ما  مرحلة  يف  جديد  �شيا�شي  باإطار  والتعامل  امل�شاكل 
تنظيم "داع�ض" يعتزم احتاد القوى ال�شنية تقدمي ورقته التي 
اثارت ردود افعال راف�شة من قبل التحالف ب�شبب ما ت�شمنته 

من مطالبات تن�شف العملية ال�شيا�شية برمتها . 
الغاية  اأن  العالق  القانون علي  دولة  ائتالف  النائب عن  وعّد 
اإلغاء النظام  ال�شنية املزعومة"، وفق و�شفه، هو  "الورقة  من 

ال�شيا�شي احلايل واإعادة البالد اإىل املربع االأول.
القوانن،  من  العديد  مترير  يف  االأغلبية  ورقة  ا�شتخدام  واإزاء 
قال العالق "ال نريد �شلب االآخر حقه بل ا�شتيعابه وتقبل راأيه 
ال�شيا�شية  االأغلبية  ا�شتحقاقات  ح�شاب  على  يكون  اأاّل  �رصط 
الت�شوية  جناح  �شمان  اأن  موؤكدا  الد�شتور"،  عليها  ن�ض  التي 
يكون بالتزام اجلميع بها من خالل حفظ االأمن وعدم ال�شماح 

بعودة العنف اإىل املناطق املحررة من تنظيم الدولة.
"الورقة  اإن  وقال م�شوؤول �شيا�شي بارز يف التحالف الوطني، 
تت�شمن  م�شتقلة،  مدنية  واأخ��رى  �شنية،  قوى  �شاغتها  التي 
�رصوطا عديدة بع�شها غري قابل للتطبيق"، وفقا لقوله، مبينا 
اإىل تلك املبادرة،  "ما ت�رصب منها يحمل �رصوطا للدخول  اأن 
بينها تعديل بع�ض فقرات الد�شتور، وجتميد القوانن اخلالفية، 
والعدالة  امل�شاءلة  قانون  وحتويل  ال�شعبي"،  "احل�شد  كقانون 
)قانون حظر ومالحقة اأع�شاء حزب البعث( اإىل ملف ق�شائي، 
واإلغاء قانون مكافحة االإرهاب ، والذي ي�شتخدم يف كثري من 
االأحيان للت�شقيط ال�شيا�شي، وت�رصيع قانون جديد للعفو العام، 
االأ�شلية،  مناطقهم  اإىل  النازحن  اإعادة  اأي�شا،  يت�شمن،  كما 

واإقرار قانون جديد لالنتخابات".

من جانبه، ا�شتبعد املحلل ال�شيا�شي قحطان اخلفاجي اإمكانية 
العراقية  للم�شكلة  ت�شوية  اإىل  التو�شل  اأو  م�شاحلة  حتقيق 
ال�شيعي لن  "اأن اجلانب  اأنف�شهم مو�شحا  الق�شية  اأطراف  عرب 
"من املمكن طرح  ال�شنة وبالعك�ض"، واأ�شاف  اإقناع  يفلح يف 
م�رصوع ت�شوية اأو م�شاحلة، لكن ال ميكن فر�شه على االآخرين، 
خا�شة اأن احلكم للتحالف لكونه ميثل االأغلبية ال�شيا�شية يف 

الربملان".
واإظهار  الذات،  الإنتاج  حماولة  يعد  الت�شويات  تعدد  اأن  ويرى 
الرغبة يف الت�شحيح، واأعرب عن اعتقاده باأن احلراك ال�شعبي 
الوجوه  اإعادة  دون  �شيحوالن  املقبلة  االنتخابات  ومقاطعة 

ذاتها مرة ثانية الإدارة البالد.
كما ت�شمنت الورقة املطالبة ب�"ت�شكيل حمكمة دولية للتحقيق 
بكل جرائم التطهري الطائفي التي جرت يف العراق بعد العام 
2003، وحمو اآثار التغيري الدميغرايف، واإعادة ال�شكان الذين 
اىل  التوازن  واإع��ادة  طائفية،  الأ�شباب  مدنهم  من  طردهم  مت 
الن�شب  بح�شب  كافة  احلكومية  واملوؤ�ش�شات  وال�رصطة  اجلي�ض 
البالد،  يف  الق�شائي  النظام  واإ�شالح  للعراقين،  ال�شكانية 
ال�رصي، وت�رصيع قانون يحد  ال�رصية واملخرب  ال�شجون  واإلغاء 
اإ�شارة وا�شحة  ال�شاأن العراقي"، يف  من التدخل اخلارجي يف 

الإيران. 
وا�شرتط "حتالف القوى"، خالل اجتماع عقده مع عمار احلكيم، 
نهاية ال�شهر املا�شي، تنفيذ بع�ض االإجراءات اال�شتباقية قبل 
املوافقة على امل�رصوع، كما طالبت االأطراف ال�شنية ب�"تو�شيع 

مظلة �شامني الت�شوية لت�شمل جمل�ض االأمن". 
القوى"،  ل�"حتالف  الربملانية  الكتلة  رئي�ض  قال  جانبه،  من 
النائب اأحمد امل�شاري، اإن "هناك فريقا يعكف على اإعداد ورقة 
حتى  ت�شوية  ورقة  اأي  نقدم  مل  ونحن  بنا،  اخلا�شة  الت�شوية 
االآن، وما ي�رّصب غري ر�شمي"، مبينا اأنه "�شيتم االنتهاء قريبا 

من ورقة حتالف القوى لتقدميها ب�شكل ر�شمي".

اأك��دت اللجنة املالية النيابي��ة، عدم وجود تاأخري يف 
���رصف روات��ب موظفي الدول��ة، موؤك��دة اأن احلكومة 
ت�ش��ري وف��ق خط��ط مالي��ة توؤهله��ا ب���رصف الرواتب 
يف تواريخه��ا املحددة.وتناق��ل نا�شط��ون يف مواقع 
التوا�ش��ل االجتماع��ي، اأقاوي��ل تفيد بع��زم احلكومة 

تاأخ��ري روات��ب موظفيه��ا مل��دة اأ�شب��وع اإ�ش��ايف عن 
موعدها امُلحدد، من اأجل مت�شية اأمورها املالية.وقال 
ع�ش��و اللجنة �رصحان اأحم��د اإن "احلكومة االحتادية 
ت�شري وفق خطط مالية جتعلها ُم�شتعدة لتوفري رواتب 
املوظفن يف تواريخه��ا امُلحددة".واأ�شاف اأحمد، اأن 
"ما يتم تناقله عرب مواقع التوا�شل االجتماعي بغري 

ذلك، عاٍر عن ال�شحة"

ه��دد القي��ادي يف احل�شد ال�شعبي، ج��واد الطليباوي، 
ب�شن هجوم عل��ى قوات البي�شمرك��ة، والقيام بعملية 
خاطف��ة �شد البي�شمرك��ة يف مناطق نينوى املحررة.
وق��ال الطليب��اوي يف ت�رصي��ح، اإن "ان�شح��اب قوات 
البي�شمركة من املناطق املحررة يف حمافظة نينوى 
ام��ر مره��ون بالقائد الع��ام للقوات امل�شلح��ة رئي�ض 

الوزراء حيدر العبادي".
واأ�شاف اأن "ف�شائل احل�شد ال�شعبي لن ترتدد يف �شن 
عملية ع�شكرية خاطفة �شد قوات البي�شمركة يف حال 
رف�ش��ت االن�شي��اع لالوامر التي توؤك��د خروجها من 
تل��ك املناطق". واأو�شح اأن "عملية اخراج البي�شمركة 
م��ن اأرا�شي حمافظة نينوى �شتكون اأ�شهل من عملية 
طرد الدواع�ض".وحول ه��ذه التهديدات، اأفاد م�شوؤول 
خلية االإعالم احلربي يف اإقلي��م كورد�شتان، هلكورد 
حكم��ت، باأن��ه "يف حال اأراد العب��ادي حل امل�شاكل، 
فاإن لدينا موقفًا �شابقًا مما يحدث االآن"، الفتًا النظر 
اإىل اأن "الذي��ن يخلقون امل�شاكل لي�شوا من قبل طرف 

العب��ادي". واأ�ش��اف، اأن "وزارة البي�شمرك��ة ال تنظر 
اإىل ت�رصيحات جواد الطليباوي باأنها موقف ر�شمي 
للح�شد ال�شعبي، ب��ل ت�رصيحات حملية".واأو�شح، اأنه 
"بعد اإقرار الربملان العراق باأن احل�شد ال�شعبي قوات 
تابع��ة للحكوم��ة، يج��ب اأن تعم��ل هذه الق��وات على 

اأ�ش�ض اأخالقية وقانونية".
ب��دوره اك��د ع�ش��و برمل��ان اقلي��م كرد�شت��ان فم��ان 
في�ش��ل، ال�شب��ت، ان اقلي��م كرد�شت��ان ال يرغ��ب باي 
مواجه��ة بن الق��وات العراقية، يف حن ا�شار اىل انه 
اذا ا�شتمر احل�شد ال�شعبي بالتجاوزات �شد البي�شمركة 
فان��ه �شيثبت بانه ينفذ "اجندات دول اقليمية".وقال 
في�ش��ل ان "اقليم كرد�شت��ان ال يرغب باي مواجهات 
ب��ن الق��وات العراقية مبا فيها ق��وات احل�شد ال�شعبي 
والبي�شمرك��ة".  وكان م�ش��در يف ق��وات البي�شمرك��ة 
اعلن اخلمي���ض، ان قواته تعر�شت يف �شنجار لق�شف 
بالهاونات والراجمات من قبل قوات احل�شد ال�شعبي، 
يف ح��ن اعلنت هيئة احل�ش��د ال�شعب��ي، ت�شكيل جلنة 
حتقيقية ب�شاأن تعر���ض موقع للبي�شمركة يف  �شنجار 

الطالق نار من قبل بع�ض احل�شد.

قرار  وراء  يقف  من  لق�شية  الب�رصي  ال�شارع  يف  االتهامات  دائرة  ات�شعت 
الت�شويت على منح قناة او خور عبداهلل اىل الكويت عن طريق الت�شويت يف 
جمل�ض الوزراء على االمر حيث يعد ال�شارع الب�رصي هذا االمر باأنه خيانة 
من قبل من وافق على االمر . وقوبل قرار احلكومة العراقية، مبنح قناة خور 
عبد اهلل البحري »هدية اجبارية« اإىل الكويت، �شمن التعوي�شات الكثرية عن 
ونيابية  �شعبية  بانتقادات   ،1990 عام  ال�شابق  النظام  قبل  من  احتاللها 
الوزراء، على  ت�شويت جمل�ض  النائبة عالية ن�شيف،  وانتقدت  العراق.   يف 
احلدود  تر�شيم  كتكاليف  دوالر  األف   750 وتخ�شي�ض  للكويت  القناة  منح 

البحرية مع الكويت، وا�شفة هذا االجراء باأنه »خيانة للعراق و�شعبه، لكون 
القناة عراقية �رصفة«. واأكدت ن�شيف يف بيان لها، اإن »القناة لي�شت �شمن 
ال�شعب  الباطل فهو يحاول خداع  العذر  بهذا  يتعذر  الدولية، ومن  القرارات 
العراقي، داعية احلكومة اإىل ك�شف حقيقة ما فعلت لل�شعب واأ�شباب قيامها 
بالت�رصف باأمالكه ومنحها اإىل من لي�ض له حق بتملكه«. من ناحيته طالب 
وحكومتها  املحافظة  املالكي٬  ال�شالم  عبد  الب�رصة  حمافظة  عن  النائب 
"دولة  الب�رصة  الإعالن  التواقيع  بجمع  وال�رصوع  االعت�شام  اإىل  املحلية٬ 
م�شتقلة"٬ يف حال عدم تراجع احلكومة ر�شميا عن قرارها ب�"منح" حدود 
العراق املائية اإىل الكويت. وقال املالكي٬ اإن "العراق و�شمن اتفاقية خور 
هفوتهم  زعماوؤه  ارتكب  بعدما  بحريا  مغلقة  دولة  اإىل  �شيتحول  اهلل٬  عبد 

البحرية الكارثية الثانية٬ بالت�شديق على االتفاقية املالحية مع الكويت٬ 
فاعرتفوا ر�شميا بالقرار )833)٬ الذي اأطاح ب�شيادتنا الدولية على اآخر ما 
تبقى لنا من املمرات املالحية٬ التي تربطنا ببحار اهلل الوا�شعة٬ واقتنعوا 

باإنزال العلم العراقي من فوق �شواري ال�شفن املتوجهة اإىل اأم ق�رص".
بدوره عّد النائب عن كتلة بدر النيابية يف الب�رصة عادل املن�شوري منح 
قناة عبداهلل اىل الكويت عن طريق الت�شويت عليه يف جمل�ض الوزراء بانه 
خيانة كبرية وخمالفة قانونية وان�شانية وظلم للعراقين جميعا م�شريا اىل 
ان على احلكومة العراقية مراجعة هذه املخالفة الكبرية وخ�شو�شا انها ال 

متتلك احلق يف منح ما ال متلك .
التتمة يف ال�صفحة 2

العينن  مع�شوب  عاما(   17( �شابا  جنود  ا�شطحب 
الفتالوي يف  اأمام املقدم عامر  واخلوف ظاهر عليه، 

اأحد املنازل على امل�شارف ال�شمالية للمو�شل.
ال�16 باجلي�ض  الفرقة  �شاأل م�شوؤول اال�شتخبارات يف 
ان�شمامه  تاريخ  عن  اأمامه  الواقف  الفتى  العراقي 
�شيدي". يوما   20" ال�شاب:  فاأجاب   . داع�ض  لتنظيم 
تتبادر اإىل الفتالوي �شكوك باأن ال�شاب قد ميثل خطرا 
من  بدعم  العراقية  القوات  ا�شتعادت  اأن  بعد  كامنا 
الن�شف  املتحدة  الواليات  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
لالنق�شا�ض  االآن  وا�شتعدادها  املو�شل  من  ال�رصقي 

على غربها.
وقال املقدم، بينما كان الفتى بعيدا، اإن التنظيم زرعه 
الفتى،  له.وذكر  �رصيا  خمربا  و�شيكون  نائمة،  كخلية 
رجال   150 من  جمموعة  �شمن  كان  اأنه  جانبه،  من 

اإىل  ونقلوا  عام  نحو  قبل  حملي  م�شجد  يف  جتمعوا 
ا�شتخدام  على  تدريبهم  وجرى  قريب،  تدريب  مع�شكر 
وتلقي  بدنية  مترينات  اإجراء  اإىل  باالإ�شافة  البنادق، 

درو�ض �رصعية.
بع�ض  االرهابيون  اأج��رب  العراقي،  اجلي�ض  تقدم  مع 
لن�شب  وا�شتخدموها  بيوتهم  مغادرة  على  ال�شكان 

دفاعات مل ت�شمد طويال، ثم اأحرقوها مع ان�شحابهم.
"كانوا مي��وت��ون من  اأب���و م��ال��ك  ي��دع��ى  وق���ال رج��ل 
من  �شغرية  جمموعة  هددته  كيف  وا�شفا  اخلوف"، 
املقاتلن بال�شالح للخروج من منزله. واأ�شاف "كانوا 
جميعا �شبانا �شغارا".وعند مدخل منزل اأبو عمر الذي 
احتله الدواع�ض اأي�شا قبل اأن يحرقوه مل يجف بعد دم 
�شحب  ومت  قاتلة،  اإ�شابة  اأ�شيب  الذي  املقاتلن  اأحد 
�شاهدوا  اإنهم  حمليون  �شكان  ال�شارع.وقال  اإىل  جثته 
مقاتلي داع�ض ي�شعون اجلثمان يف كي�ض بال�شتيكي، 

م�شريين اإىل نهاية بائ�شة للظاملن.

التحالف الوطني: ورقة التسوية "السنية" مضامينها "كارثية" وتلغي النظام السياسي برمته!!

عدوها خيانة وهددوا بإعالن البصرة "دولة مستقلة"..

 البصريون للكتل البرلمانية: اتقوا الله بالعراق.. كم تسلمتم مقابل منح خورعبدالله للكويت؟

عناصر داعش في الجانب األيمن من الموصل.. "يموتون خوفًا" ويتلفتون وراءهم 

المالية النيابية: ال تأخير في صرف رواتب الموظفين

قيادي بالحشد الشعبي: قادرون على إخراج 
البيشمركة من نينوى إذا طلب العبادي

البصرة – محمد الجابري
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بغداد - خاص

بغداد - انمار الهيتي
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تكلفة االنتخابات المحلية 
تكفي  إلعمار البنى التحتية

محافظات "تنازع" للحصول على صالحياتها من بغداد.. قوانين بعثية وأحزاب حكومية "مس��تفيدة" تعطلها

التعادل السلبي يخيم على 
لقاء الشرطة والنفط

لحاجتها إلى تغييرات دستورية وإلغاء قوانين أساسية
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