
�سيا�سي��ة  �رصاع��ات  االنب��ار  حمافظ��ة  م��دن  ت�سه��د 
وجتاذب��ات حزبية للح�س��ول على منا�س��ب مهمة يف 
حكومة االنبار مع الرتكيز على احل�سول على منا�سب 
يف جمال���س االق�سي��ة والنواح��ي ومدي��ري دوائره��ا 
احلكومي��ة . وق��ال املحل��ل ال�سيا�سي حام��د املحمدي 
ملرا�س��ل )اجلورنال نيوز(، ان" االنب��ار وبعد تطهريها 
من ع�ساب��ات تنظيم داع�س االرهابي جاءت امل�سالح 
ال�سيا�سي��ة واحلزبي��ة بعد ع��ودة اال���رص النازحة جلمع 

املكا�س��ب واحل�س��ول على منا�سب مهم��ة يف جمال�س 
االق�سي��ة ونواح��ي مع اختي��ار املدي��ر والقائمقام يف 
كل منطق��ة فيها نفوذ �سيا�س��ي حلزب معني". وا�ساف 
ان" التناف�س وال�رصاع على بع�س املنا�سب جاء قبيل 
االنتخاب��ات املقبلة التي �ست�سه��د خالفات وجتاذبات 
ح��ادة خالل املدة املقبلة ما �سيوؤثر يف الو�سع االمني 
واال�ستق��رار باملناط��ق املح��ررة م��ن تنظي��م داع���س 
االرهاب��ي". وا�س��ار املحم��دي اىل ان" حكومة االنبار 
وبتوجي��ه من بع���س االحزاب الت��ي تدي��ر ال�سلطة من 
اح��زاب وكتل �سيا�سية بداأت باملطالبة بحاكم ع�سكري 

لالنب��ار ليك��ون ال��ذراع ال�سيا�س��ي حل��زب معروف يف 
ح��ني طالب جهات اخرى بتفعيل م�رصوع االقليم بعقد 
موؤمت��رات خارجي��ة يف انقرة وعمان ولبن��ان". وتابع 
قائال" هناك منا�سب ا�ستحدثت او مت تغيري �سخو�سها 
يف االنب��ار ومنها يف قيادات اجلي�س وعمليات االنبار 
وقادة احل�سد ال�سعبي مع تغيري عدد من روؤ�ساء جمال�س 
االق�سي��ة والنواح��ي خ��الل ال�سهري��ن املا�سي��ني مع 
تغيري رئي���س جمل�س االنبار ب�سفقة مل تعلن لالعالم". 
يف حني اعلن اخلب��ري ال�سرتاتيجي عبد اجلبار الدليمي 
ملرا�س��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" اخلالفات وال�رصاعات 

ال�سيا�سي��ة مل تنت��ه يف االنب��ار و�ستبق��ى عل��ى ما هي 
لك��ون جمي��ع الكتل واالح��زاب ال متتلك روؤي��ة النقا�س 
واملناف�س��ة احلقيقي��ة واملوؤمن��ة بدور االخ��ر بل لديها 
تناف���س غري قانوين ي�سط��دم احيان��ا بالع�سائر ويبتز 
املواطن��ني". واو�سح" ال ميكن خل��ق اجواء تناف�س يف 
االنب��ار مادام��ت هناك م�سالح حزبي��ة وفئوية تطغى 
حت��ى عل��ى عم��ل الدوائ��ر احلكومي��ة واخلدمي��ة ويف 
اختي��ار مديريها وموظفيها ف�س��ال عن ال�رصاع القوي 
للح�س��ول على رئا�سة جمال�س االق�سية وجلان املالية 

وامل�سرتيات يف دوائر معينة".

بينم��ا ك�س��ف ع�س��و جمل���س حمافظ��ة االنب��ار حممد 
يا�س��ني ملرا�س��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" االنب��ار ت�سهد 
ا�ستق��رارا امني��ا و�سيا�سيا كبريا وال وج��ود لتناف�س او 

خالفات و�رصاعات �سيا�سية يف املحافظة".
وا�سار اليا�سني اىل ان" هناك حتركا خفيا ب�سيطا داخل 
االنب��ار لكنه ال يوؤث��ر يف الو�سع االمني وال�سيا�سي يف 
املحافظ��ة وهن��اك عم��ل متوا�س��ل ودوؤوب يف تنفي��ذ 

امل�ساريع اخلدمية املدمرة يف املناطق املحررة".
ام��ا املواطن املتقاعد ح�سني مطل��ب الفهداوي والبالغ 
م��ن العم��ر 54 عاما م��ن الرمادي فيق��ول ان" االنبار 

غابة يحكمها القوي ال��ذي يفرت�س املواطن 
ال�سعي��ف وح��ال اهل املحافظ��ة بني الظل��م واالبتزاز 
م��ن قبل االحزاب واملتنفذين يف الدولة و�رصقة حقوق 
النا�س وجمع املكا�سب والرثوات على ح�ساب ال�سعفاء 
واملظلومني".وانتهى بالق��ول" جميع م�سوؤويل االنبار  
يات��ون اىل املنا�سب فقراء ويخرجون منها اغنياء ومل 
حتا�س��ب الدولة ه��وؤال �سمن قانون وت�رصي��ع )من اين 
لك هذا(، وعندم��ا يطالب املواطن بحقوقه تقوم الدنيا 
وتات��ي التهم �س��ده لكونه ك�سف ف�ساد م��ن يعتلي تلك 

املنا�سب واغلبهم ال يعرفون الكتابة والقراءة".
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بغ��داد - خا���س: اأدت االمط��ار الغزي��رة الت��ي هطلت على بغ��داد اىل غرق عدد م��ن ال�سوارع 
وتعطي��ل حركة �سري املركبات ،يف حني اعلن��ت امانة بغداد  اأم�س االحد ، �سيطرتها على مياه 

االمطار يف عموم مناطق العا�سمة الفتة النظر اىل ان " كل املحطات تعمل ب�سكل جيد. 
وحتول��ت بع���س من �سوارع بغداد اإىل بح��ريات �سغرية من الربك االآ�سنة بع��د ارتفاع من�سوب مياه 
االمطار ب�سبب نق�س �سبكات ال�رصف ال�سحي وتهالك املوجود منها وطفح املجاري. ويقول مواطنون 
ان اغل��ب �س��وارع العا�سمة مغلقة ب�سبب الفي�سانات وان االزدحام��ات ادت اىل وقوع حوادث �سري عديدة 
يف بغ��داد واظهرت �سور اخ��رى الفي�سانات التي غطت ع�رصات ال�سوارع يف بغداد وقال نا�سطون على مواقع 
التوا�س��ل ان الط��رق التي غمرتها املياه هي �سوارع مناطق ال�سعب واالعظمي��ة وزيونة والغدير والبياع ومدينة 
ال�س��در والعبي��دي والكمالي��ة والبلديات ، وان هناك مالكات لالمانة تعمل على �سح��ب املياه من �سوارع القاد�سية 
والوزيري��ة. م��ن جانب��ه قال مدير اعالم امانة بغداد  ، حكيم عبد الزه��رة ،  يف ت�رصيح ل� اجلورنال نيوز ، ان "  الدوائر 

الفرعية الأمانة بغداد �سيطرت على كميات االمطار التي �سقطت على العا�سمة نافيا غرق مناطق يف بغداد .

 

اكدت كتلة االحرار النيابية التابعة للتيار ال�سدري، االحد، ا�ستحالة 
قبول ورقة الت�سوية ال�سيا�سية ال�سنية يف حال ثبوت تبنيها م�رصوع 
العفو عن االإرهابيني والغ��اء اجتثاث البعث وانهاء احل�سد ال�سعبي، 
م�سرية اإىل اأن القبول بالطرف االآخر ال يعني املتاجرة بدماء �سهداء 

احل�سد و�سحايا االرهاب والبعث مطلقا.
واو�سح��ت النائب��ة ع��ن الكتلة زين��ب ال�سه��الين اإن ورق��ة الت�سوية 
ال�سيا�سي��ة ال�سني��ة ال ميك��ن تبنيه��ا مطلق��ا يف حال ثب��وت تبنيها 
مل�رصوع العفو ع��ن االرهابيني والغاء اجتثاث البعث وانهاء احل�سد 
ال�سعب��ي وت�سكي��ل وح��دات ادارية فدرالي��ة خا�سة باحلك��م ال�سني. 
واأ�سافت ان القب��ول بالطرف االخر ال يعني املتاجرة بدماء �سهداء 
احل�س��د ال�سعب��ي و�سحايا االره��اب والبعث مطلقا ف�س��ال عن عدم 
امكانية الغاء مئات املجازر ب�سمنها االنفال و�سبايكر وال�سعبانية 

وثورة حممد املظلوم يف االنبار وغريها.
وع��ّدت ال�سه��الين اأن الهدف من تلك الت�سوي��ة يف حال ثبت حتالف 
الق��وى تل��ك املطال��ب ب�س��كل ر�سمي ه��و الع��ودة اىل املرب��ع االول 
الف�س��ال عملي��ات التحري��ر و�سي��اع حق��وق ال�سه��داء واملهجري��ن 
واالرام��ل وااليت��ام. وا�س��ارت ال�سه��الين اإىل اأن م��ا ميك��ن التعاون 
علي��ه بني اجلميع هو اعم��ار املناطق املح��ررة وا�ستعادة املناطق 
املحتل��ة والعمل على اعانة االهايل للعودة اىل م�ساكنهم وتعوي�س 
املت�رصري��ن وانه��اء الف�س��اد واجلور الذي حل��ق بهم وازال��ة االثار 

ال�سلبية التي ترتبت بعد احتالل داع�س االجرامي.
من جهته عّد احتاد القوى رف�س ورقة الت�سوية التي اطلقها املكون 
ال�سني من املكونات ال�سيا�سية هي لعدم وجود نية حقيقية للم�سي 
نح��و االأم��ام من قب��ل ال���رصكاء . وق��ال النائ��ب عن احت��اد القوى 
العراقي��ة رع��د الدهلكي ، يف ت�رصيح ل� اجلورنال ، ان " رف�س ورقة 
الت�سوية يدل على عدم وجود نية حقيقية  لل�رصكاء  اليجاد خارطة 

طريق وتنا�سي اأخطاء املا�سي". وا�ساف ان" الرف�س قبل اجللو�س 
ح��ول طاول��ة احل��وار يعك�س الني��ة املبيتة ل���رصكاء الوط��ن متهما 
اطراف��ًا خارجي��ة تنفذ اجندات داخلي��ه لعرقلة العملي��ة ال�سيا�سية . 
ومل��ح اىل ان " البع���س ي�ستخدم حزب البع��ث �سماعة لعرقلة  ورقة 
الت�سوي��ة لك��ون البعث حظر يف العراق و�سدر بحق��ه قانون ، موؤكدا 
"ع��دم وجود ني��ة حقيقي��ة مل�سح املا�س��ي والتوجه نح��و االمام 

وو�سع ا�س�س جديدة مل�ستقبل العراق ما بعد داع�س" . 
ب��دوره و�سف ع�سو ائتالف املواط��ن �سامي اجليزاين ورقة حتالف 
الق��وى العراقية للت�سوية ال�سيا�سية بغ��ري الواقعية، مبينًا اأن الورقة 
تت�سم��ن بنوداً ال تن�سجم مع طبيعة االنت�س��ارات وطبيعة املرحلة، 
يف ح��ني عّد فك��رة اإعادة العملية ال�سيا�سي��ة اإىل املربع االأول باأنها 
م��ن امل�ستحي��الت. وق��ال اجلي��زاين اإن التحال��ف الوطن��ي جنح يف 
حتريك اجلمود لدى كل ال�رصكاء من اأجل اإن�ساج قراراته، م�سرياً اإىل 
اأن التحالف قدم �سهداء من اأجل العملية ال�سيا�سية وفكرة اإعادة تلك 
العملي��ة اإىل املربع االأول م��ن امل�ستحيالت، كما اأن اأي عملية تغيري 

يف الد�ستور يجب اأن تكون بنافذة من داخله.
واأ�ساف اجليزاين، اأن عراق ما بعد داع�س بحاجة اإىل �رصكاء اأقوياء 
ميتلكون القدرة على اإ�سدار قرارات قوية ال بالو�ساية اأو بها تبعية 
لبع���س الدول، الفتًا النظ��ر اىل اأن "اجلميع ال يختلف على اأن هناك 
م�ساكل وهناك ثغرات بحاجة اإىل ت�سحيح، اال اأن طريقة االأخوة يف 

حتالف القوى ال اعتقد اأنها العالج ال�سحيح".
واأو�س��ح، اأن "اأي م�رصوع يراه االأخوة )حتالف القوى( فيه م�سلحة 
للوط��ن وفي��ه م�سلحة ل��كل العراقينب ال باأ���س مبناق�ست��ه"، مبينًا 
اأن "َنَف���س ه��ذه الورق��ة )ورقة حتال��ف القوى( َنَف���س الفر�س وهي 
غ��ري واقعية، كم��ا اأن فيها بنوداً ال تن�سجم م��ع طبيعة االنت�سارات 
وطبيع��ة املرحلة، فهي حتاكي اأفكار 2014 ولي�س مرحلة اليوم اأو 

العراق ما بعد داع�س".
التتمة يف ال�صفحة 2

 ك�س��ف النائب عن جبهة اال�سالح م�سعان اجلبوري٬ 
ع��ن �سياع 100 ملي��ار دينار من ام��وال الدولة يف 
موازن��ة ع��ام 2017. وق��ال اجلب��وري٬ ٬ اإن 100 
ملي��ار دين��ار٬ باال�ساف��ة اإىل ال���50 ملي��ار الت��ي 
الن��واب وك�سفه��ا رئي���س جمل���س  تناقله��ا جمل���س 
ال��وزراء حيدر العب��ادي٬ �ساعت من موازنة 2017. 
لل�سح��وات٬  خ�س�س��ت  انه��ا  اجلب��وري٬  واو�س��ح 
وه��ي )ال�سح��وات(٬ الت��ي ال وج��ود له��ا٬ وم��ا كان 

م��ن املفرت�س ان تخ�س���س من اال�سا���س. وا�ستكمل 
اجلب��وري حديثه: تل��ك التخ�سي�س��ات كانت خاطئة 
وال وج��ود لل�سحوات يف العراق٬ و100 مليار دينار 
هي باال�سا�س باب من ابواب الف�ساد ال�سيا�سي٬ مرت 
يف املوازن��ة م��ن جمل���س الن��واب م��ن دون ايقاف٬ 
موؤك��دا ه��ذا م���رصوع لل�رصق��ة. ب��دوره ق��ال النائ��ب 
حمم��د احللبو�سي٬ ان هذه املبالغ ج��اءت يف الن�س 
احلكومي للموازنة٬ ويف االعوام ال�سابقة بلغت 200 
ملي��ار وحتى و�سل��ت اىل 300 مليار٬ اإال انها خالل 

العام احلايل بلغت 89 مليار فقط.

نف��ت جلنة العالق��ات اخلارجية النيابي��ة االحد علمها 
بتفا�سيل زيارة رئي�س جمل���س الوزراء حيدر العبادي 
اىل وا�سنطن، وقالت النائبة عن اللجنة �سمرية املو�سوي 
ان جلنته��ا ال متلك التفا�سي��ل الكاملة عن الزيارة وما 

�سيتم مناق�ست��ه مع الرئي�س االمريك��ي دونالد ترامب، 
م�س��رية يف الوق��ت ذات��ه اىل ان الزيارة ب�س��ورة عامة 
�ستك��ون من اجل مكافحة االره��اب يف العراق. واأكدت 
املو�س��وي ان الزيارة ُتعد م�ساألة حكومية بحتة، نافيُة 
ان تك��ون جلن��ة العالق��ات اخلارجية ق��د اجتمعت مع 

العبادي ملناق�سة حيثيات الزيارة.

اعل��ن ع�سو اللجنة املالية يف جمل���س النواب هيثم 
اجلبوري اعداد قان��ون العادة اال�ستقطاعات �سمن 
موازنة 2017 اىل املوظف��ني واملتقاعدين و�سبكة 
احلماي��ة االجتماعية. وق��ال اجلب��وري ان القانون 
ين�س على اع��ادة اال�ستقطاعات التي حددت �سمن 

املوازنة ب���3.8 باملئة بعد ان ثبت��ت املوازنة �سعر 
النف��ط فيها ب�42 دوالراً، يف ح��ني ان �سعر الربميل 
م��ن النف��ط اخل��ام و�س��ل االن اىل 56 دوالراً بينما 
يب��اع النف��ط العراق��ي ب���50 دوالراً. وب��ني اأن فرق 
املبل��غ ميك��ن ان يظه��ر 6 ملي��ارات دوالر �سنوي��ًا 
وبه��ذا ميك��ن اع��ادة اال�ستقطاع��ات م��ن املوظفني 

واملتقاعدين التي حددت يف املوازنة.

خالل  من  االأخ��رية،  مرحلتها  املو�سل  ا�ستعادة  معركة  تدخل  بينما 
اقتحام اجلي�س العراقي للمدينة القدمية وا�ستكمال �سيطرته على ال�ساحل 
االأمين، تنتظر القوى الرئي�سية يف امليدان معركة اأكرث تعقيدا، تتمثل يف 
ا�ستعادة تلعفر والبلدات القريبة منها، واالتفاق على �سبل فر�س االأمن 
اإدارة مناطق �سهل نينوى املتنازع عليها وكيفية  اآلية  فيها اإىل جانب 

ح�سم م�سريها.
يتطلب  ما  معقدة،  واأمنية  �سيا�سية  ح�سابات  تفر�س  املعركة  تلك 
اإىل  تركمانية، بع�سها ميتد  �سنية- كردية وحتى  »�سيعية-  تفاهمات 
خارج احلدود، وهي تتداخل مع معركة اأخرى يف �سنجار تنتظر احل�سم، 
حيث تت�سارع عدة قوى كردية فيها، بينما يقف احل�سد ال�سعبي واجلي�س 

العراقي على حدودها.
ح�سا�سية املعركة تتمثل يف جانبني، االأول طبيعة الت�سكيالت الع�سكرية 

من  ذلك  يحمله  مبا  الحقا،  �ستحميها  التي  وتلك  تلعفر،  �ستدخل  التي 
اأبعاد �سيا�سية، واجلانب الثاين حقيقة ان تلك املناطق التي متتد جنوبا 
اإىل البادية الغربية ومن ثم االأنبار، ومتتد غربا داخل االأرا�سي ال�سورية، 
�سكلت طوال �سنوات معاقل مثالية للتنظيمات االإ�سالمية املت�سددة، بدءا 
الدولة  بتنظيم  وانتهاًء  القاعدة  ثم  ومن  االأوىل،  اجلهادية  باجلماعات 

االإ�سالمية »داع�س«.
عدة قوى عراقية واإقليمية، تنتظر معركة تلعفر، فالكرد يعدونها مهمة 
يجب  رخ��وة  خا�رصة  ومتثل  امل�ستقبلية  حدودهم  خط  تر�سم  الأنها 
اآب/ يف  يومني  خالل  »الدولة«  تنظيم  متكن  منها  فانطالقا  تاأمينها، 

اغ�سط�س 2014 من ال�سيطرة على �سنجار بكامل جممعاتها وقراها.
واالإيزيديون، يريدون ان يكون لهم دور يف قتال »داع�س« فيها، لكونها 
متثل »بوابة القتل وال�سبي واخلطف« الذي طال اأكرث من خم�سة اآالف من 
م�سري  عن  املدينة  ا�ستعادة  تك�سف  ان  يتطلعون  هم  وبناتهم.  اأبنائهم 
ا�ستعادة  عملية  كادت  ان  بعد  خمتطفة،  وام��راأة  فتاة   2500 من  اأكرث 

املو�سل تكتمل من دون العثور عليهن ومن دون ظهور ما يك�سف عن 
م�سريهن.  اأفراد العديد من القوى االإيزيدية امل�سلحة، كقوات ايزيدخان 
ووحدات مقاومة �سنجار، حتمل قوائم طويلة باأ�سماء متهمني من اأهايل 
القتل  عمليات  بتنفيذ  والبليج،  كالبعاج  بها  املحيطة  والبلدات  تلعفر 
ان  ويرون  االنتقام،  عن  يبحثون  وهم  االإيزيديني،  بحق  واالختطاف 
اجلي�س غري موؤهل لتلك املهمة، ويقول اأحد املقاتلني »نريد ان ي�سارك 
احل�سد ال�سيعي يف العملية، اجلي�س خذلنا يف ال�سابق و�سهل هروب الكثري 

من قادة تنظيم داع�س«.
كما ان احل�سد ال�سعبي )مبا فيه ف�سائل تركمانية( الذي يطوق تلعفر من 
جانبني منذ اأ�سهر، ي�رص على ان يكون له دور بارز يف ا�ستعادتها، ما 
ينذر بعمليات ت�سفية حمتملة، فنحو 150 األف تركماين �سيعي فروا من 
املدينة وحميطها اأثناء اقتحامها من قبل »داع�س« يف حزيران/يونيو 
وامراأة  فتاة   800 نحو  وخطف  والفتيان  الرجال  مئات  وقتل   2014

�سيعية ح�سب منظمات وم�سوؤولني تركمان.

بينم��ا يدف��ع ع��دد غ��ري قلي��ل م��ن م�س��وؤويل الدول��ة 
اىل اإقن��اع ال��راأي الع��ام٬ ب��اأن خ�سخ�س��ة امل�ساريع 
ال�سناعي��ة٬ ه��ي احل��ل الإع��ادة احلي��اة اىل القط��اع 
جترب��ة  م��ن  املتحق��ق  ف��اإن  املعّط��ل٬  ال�سناع��ي 
اخل�سخ�س��ة٬ مل يربر م��ا يطرحه ه��وؤالء امل�سوؤولون٬ 
وم�سن��ع االإ�سمن��ت يف ال�سماوة مثااًل. ي��رتاوح اإنتاج 
امل�سن��ع حالي��ًا ما ب��ني 25 األف ط��ن و30 األف طن 
�سهري��ًا يف ح��ني كان اإنتاجه يف الع��ام 2013 يزيد 
على 100 األ��ف طن٬ وتفوق اأرباحه ال�سنوية ملياري 
دينار. وي�سم امل�سنع ثالثة اآالف منت�سب٬ مت ت�رصيح 
اأغلبهم واإحالة البع�س االآخر اىل التقاعد٬ بعد احالته 
اىل اال�ستثم��ار م��ن قب��ل وزارة ال�سناع��ة يف الع��ام 
٬2013 فت��وىل ا�ستثم��اره ائت��الف �رصكت��ي الفارج 
وال��رّواد العراقيت��ني٬ وي�سكو املتبقي م��ن عماله من 

عدم ان�سافهم وتاأخر دفع م�ستحقاتهم املالية لثالثة 
اأ�سهر متتالي��ة. وحتّمل احلكومة املحلية يف حمافظة 
املثنى٬ وزارة ال�سناعة واملعادن٬ م�سوؤولية ما ت�سفه 
بف�سله��ا يف جتربة اإحالة امل�سن��ع اىل اال�ستثمار٬ يف 
ح��ني يوؤك��د احت��اد العم��ال يف املحافظ��ة٬ خمالف��ة 
امل�ستثم��ر لبنود العقد من خالل اعتماده على العمالة 
االأجنبي��ة عل��ى ح�س��اب العم��ال املحلي��ني. حماف��ظ 
املثن��ى فال��ح �سك��ر الزي��ادي٬ حّم��ل وزارة ال�سناعة 
واملع��ادن٬ م�سوؤولي��ة م��ا و�سفه بف�سله��ا يف جتربة 
اإحالة م�سنع اإ�سمنت املثنى لال�ستثمار٬ داعيًا اإياها٬ 
اإىل �سح��ب العم��ل م��ن امل�ستثم��ر ورف��ع املعاناة عن 
العم��ال ودفع رواتب وم�ستحق��ات بع�سهم املتاأخرة. 
واأكد اأن الوزارة اأحالت امل�سنع لال�ستثمار٬ ومل تتابع 
عم��ل امل�ستثم��ر ل�سم��ان حق��وق املوظف��ني٬ خا�سة 
وانه��ا اأحال��ت امل�سن��ع اىل �رصكة ا�ستثماري��ة لي�ست 

موؤهلة الإدارة امل�سنع.

اتحاد القوى يعد البعث بمثابة شماعة! 

ورقة التسوية السنية.. التحالف الوطني: ولدت ميتة.. والكردستاني: الدستور خير منها

معركة تلعفر.. غياب االتفاق السياسي وتصاعد التدخالت اإلقليمية والحشد يصر على حسمها

الصناعة تطيح بـ 3 آالف عامل في معمل اسمنت المثنى وتضعهم على باب الكريم!!

اختفت بحجة الصحوات "الفضائية".. 

ضياع 100 مليار جديدة من موازنة 2017

البرلمان آخر من يعلم بتفاصيل زيارة العبادي لواشنطن

 قانون إلعادة االستقطاعات للموظفين والمتقاعدين

بغداد-حسين فالح

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - خاص

األنبار - عمر الدليمي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

التفاؤل يسود صفوف أسود 
الرافدين بعد الفوز على إيران

يأتون إلى المناصب بـ"دشاديشهم" ويخرجون منها أثرياء.. مؤامرات وتهديدات حال المناصب المهمة في حكومة األنبار 

األحزاب و القنوات الفضائية 
ولغة القائد الضرورة


