
�س��اءت ال�سدفة ان اتوج��ه اىل مطار النج��ف ال�ستقبال 
�سدي��ق يل قادمًا م��ن احدى دول اوروب��ا ، وخالل مدة 
االنتظ��ار ، توجه��ت اىل حرك��ة الطائ��رات يف اللوح��ة 
املوج��ودة يف ال�سال��ة ، ث��م اخرجت حا�سب��ة موبايلي 
فجمعت وق�سمت وطرحت بعدد الرحالت التي متر والتي 
ال متر باجواء العراق وجدت ان �سماء العراق تخ�رس اكرث 
مم��ا ترب��ح. قادين تفك��ري اىل ان اطرح ت�س��اوؤل مفاده 
ا ال مت��ر الطائرات القادمة من دول اخرى يف االجواء  ملمِ

العراقية؟
اكد خب��ر اقت�س��ادي اأن اآالف الطائ��رات تتجنب يوميا 
امل��رور باالجواء العراقي��ة وت�ستدير نح��و دول ايران او 
ال�سعودي��ة وتقطع م�سافات اطول وم�ساريف ووقود وال 
متر باجوائنا "، م�سراً اىل ان" العراق يخ�رس مبلغ 100 
ملي��ون دوالر �سنوي��ا م��ن ج��راء امتناع الطائ��رات عن 

املرور باالجواء العراقية".
وا�س��اف اخلبر كرمي حممد علي اأن هن��اك اطرافًا تريد 
ت�سفي��ة اخلطوط اجلوية العراقي��ة ، وبع�ض دول اجلوار 
تدعمه��ا بذلك �رسط ان تك��ون لها ح�س�ض". منوهًا باأن 

"بع���ض دول اجل��وار حتاول ابقاء الو�س��ع على ما هو 
عليه وفقًا لنظرية ) م�سائب قوم عند قوم فوائد (".

وتابع علي " تركيا وايران وال�سعودية واالردن من اكرث 
دول اجل��وار ا�ستف��ادة من ع��دم مرور الطائ��رات ".الفتًا 
النظ��ر اىل ان " امللي��ارات م��ن ال��دوالرات مغري��ة لتلك 
ال��دول وما ياأتينا من دخول الطائ��رات الجوائنا ما هو 

اإال قطرة يف بحر".
جيوف��اين بن�سني��اين، رئي���ض /االحتاد ال��دويل للطران 
املدين/ ايات��ا، �رسح لو�سائل اعالم عربي��ة اإن" العراق 
�سيح�س��ل عل��ى مئ��ة ملي��ون دوالر �سنوي��ًا يف عائدات 

م��رور الطائرات فوق اأرا�سيه اإذا حت�س��ن الو�سع االأمني 
و�سار ممكنًا �سمان �سالمة حركة الطران التجاري يف 
اأجوائه".ه��ذا الت�رسيح كان يف ال�سه��ر العا�رس من عام 
2003 ، ام��ا االن فكل �س��يء ارتفع ثمنه من ا�ستخدام 
االج��واء ام��ام الطائرات العاب��رة. الوكي��ل الفني لوزارة 
النق��ل ال�ساب��ق بنك��ن ري��كان ، ق��ال اإن "اج��ور عب��ور 
الط��ران اجلوي ف��وق �سماء العراق ياأخ��ذ بنظام جدول 
ي�سم��ى ج��دول العوائد واالج��ور يف املط��ارات العراقية 
والط��ران امل��دين ويعتم��د عل��ى حج��م الطائ��ره فكلما 
ك��رت الطائرة كلما يزيد حجم مبلغ العبور وبالعك�ض"، 

م�س��را اىل ان"هن��اك نوعن م��ن االجور، اج��ور العبور 
واجور الهبوط فاالخر ناأخذ منه اجراً اكرث ح�سب حجم 
الطائ��رة اي�سا، وهذا االإيراد يذهب اىل اخلزينة العامة". 
وي�سي��ف اأن "الط��ران املدين م��ن املوؤ�س�س��ات املمولة 
مركزي��ًا اي ان االي��راد يذه��ب اىل خزين��ة الدولة ويقيد 
حل�س��اب اخلزينة العام��ة وتذه��ب اىل وزارة املالية وال 
توجد اي ن�سبة لل��وزارة من جميع االإيرادات"، موؤكدا ان 
"العراق يتحلى مبوقع كبر يربط ما بن ال�رسق والغرب 
وهو املم��ر االأف�سل، وحركة الط��ران اجلوي يف العادة 
ت�سل��ك املمر االأف�سل الن اي انحراف اىل م�سار اخر يزيد 

�ساعات الطران ومن ث��م تزيد الكلف والوقت ما يجعلة 
يحق��ق ايرادا كب��را للعراق". �سب��اح ال�سمري / موظف 
/ ق��ال: نعم هذه واح��دة من االأ�سباب عن��د ان�ساء مطار 
الب���رسة يف بداية الثمانينّيات وكن��ت امثل وزارة الري 
في��ه ".م�سراً اىل ان"ان�س��اء املطار كان املخطط منه ان 
يكون مطار الب�رسة حميطه ترانزيت اأ�سا�سي بن ال�رسق 
والغ��رب وال�سم��ال واجلن��وب ومن �سم��ن املغريات هو 
عم��ل تخفي���ض يف اأ�سعار وقود الطائ��رات اال ان احلرب 
العراقي��ة االإيراني��ة وا�ستمرارها وما ج��اء بعدها حجب 

الدور التاريخي للعراق.
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بغداد - خا�ض: ك�سفت هيئة النزاهة اأم�ض ال�سبت اأن فرق التق�سي التابعة لدائرة الوقاية 
فيها تابعت حركة اأموال كبار امل�سوؤولن احلكومين ومراقبة احلاالت املتوقعة لتعاطي 
واأ�سارت  م�رسوعة.  غر  عقار   500 عن  ف�سال  احلكومية  املوؤ�س�سات  بع�ض  يف  الر�سوة 
الهيئة اإىل "قيام فرق�ها ب� )30( زيارة اإىل جهات حكومية �سملت مكتبي املفت��ض العام يف 
وزارتي الرتبية والداخلية ومديريات اجلوازات العامة والبطاقة الوطنية املوحدة العامة وفرعي 
ات تربية الكرخ االأوىل  الكاظميَّة واالأعظميَّة واأحوال بغداد اجلديدة ومدينة ال�سدر، اإ�سافًة اإىل مديريَّ
 ." والثانية والثالثة، وجتهيزات الكرخ وتربية الر�سافة االأوىل والثانية والتعليم االأهليِّ والتعليم املهنيِّ
وقالت الهيئة ان 500 عقار م�سبوه مت بيعها مل�سوؤولن كبار وبطرق ملتوية يجري التحقيق ب�سانها وان 
اأطلقت �سفحة على موقعها  النزاهة  ا�سعارها احلقيقية. وكانت هيئة  تقل عن  باثمان بخ�سة  بيعت  اغلبها 
�ر لديهم اأدلًة واإثباتات ووثائَق عن وجودمِ ت�سّخ�م  الر�سمي با�سم )اأنا مفت�ض( ودعت جميَع املواطنن، الذين تتوافَّ

�ه يدخل يف باب الك�سب غر امل�رسوع اأو ا�ستغالل املن�سب الوظيفي.  غر طبيعي يف مواردمِ البع�ض مم�ا ُي�َسكُّ باأنَّ

 

و�سلطنة  الكويت  مع  حكومي  تن�سيق  عن  عراقية  م�سادر  ك�سفت 
عمان لعقد مفاو�سات ايرانية �سعودية مبا�رسة يف بغداد، يف وقت 
اكدت انباء نية الريا�ض تعين �سفر"�سيعي" املذهب لها يف بغداد 

يف حماولة لتغير �سيا�ستها يف الداخل العراقي .
مثل  لعقد  ا�ستعدادها  ابدت  العراقية  احلكومة  ان  امل�سادر  وقالت 
وال�سعودي  االي��راين  الطرفان  يوؤكد  ان  �رسيطة  االجتماعات  هذه 
مو�سوع  ويف  املنطقة.  يف  التهدئة  حماوالت  اطار  يف  موافقتهما 
،تباينت ردود افعال نواب عراقين ب�سان  ال�سعودي اجلديد  ال�سفر 
االنباء التي حتدثت عن نية ال�سعودية ار�ساله اىل بغداد وان يكون 
من ا�سول عربية �سيعية . وعّد حتالف القوى العراقية ،ال�سبت، نية 
الريا�ض تعين �سفر "�سيعي" يف بغداد مرحب به �رسط ان ال يكون 
النائب عن  العراقية.  وقال  ال�ساحة  اقليمية على  ت�سفية ح�سابات 
"ائتالف  " اإن  "اجلورنال  ل�  ت�رسيح  الدهلكي" يف  "رعد  التحالف 
القوى ال ينظر لل�سفر ال�سعودي على ا�سا�ض طائفي، بقدر ما ينظر 
اىل نهجه وعمله الدبلوما�سي يف دعم العراق".  واذا "كانت ال�سعودية 
مرفو�ض  امر  فهذا  العراق  يف  �سيعي  �سفر  بتعين  اي��ران  تناغم 
ويجب النظر اىل ان العراق لي�ض �ساحة لت�سفية احل�سابات". وكانت 
ت�رسيحات ادىل بها خراء ا�سارت وفق معلومات قالوا انها "�رسية" 
اىل  وجود نية لدى الريا�ض بتعين �سفر �سيعي يف العراق . بدورها 
رحبت اخلارجية النيابية بتعين �سفر �سعودي يف العراق ب�رسف 
النظر عن عاداته ومعتقداته �رسيطة االلتزام  باالأطر الدبلوما�سية . 

وقالت ع�سو جلنة العالقات اخلارجية النائب  �سمر املو�سوي يف 
ت�رسيح  ل�"اجلورنال" ال�سبت " ان  العراق بحاجة اىل �سفر لرتميم 
اجلانب الدبلوما�سي مع اال�سقاء ال�سعودين ب�رسف النظر عن كونه 
�سنيًا او �سيعيًا.  وا�سافت املو�سوي ان العراق ال ينظر بعن  الطائفية 
الأي مر�سح من قبل ال�سعودين واالعرتا�ض على ال�سفر ال�سابق هو 
لكون خلفيته ال�سيا�سية  كانت ا�ستخباراتية امنية، ا�سافة اىل تدخله 

امل�سبوهة  والتحركات  املحلي   العراقي  ال�سان  يف  الذي  ال�سارخ 
�سخ�سية  اىل  احلاجة  باأم�ض  ونحن  �سيما  ال  اجلهات   بع�ض  مع 
.  وطالبت املو�سوي اال�سقاء  البلدين  دبلوما�سية  ترمم الو�سع يف 
يف ال�سعودية باإدراك ح�سا�سية الو�سع العراقي وتعين �سفر يكون 
لكل مكونات العراق من دون متييز طائفة عن اخرى ويقوم مبهامه 
ال�سمري   اح�سان  ال�سيا�سي  املحلل  ا�ستبعد  . من جهته  الدبلوما�سية 
ال�سغط االأمركي على الريا�ض لتعين �سفر �سيعي يف بغداد، الفتا 
النظر اىل ان ال�سعودية تنظر اىل بغداد االن عك�ض ما كان تنظر اليها 
يف حكومة املالكي ال �سيما وان اغلب القيادات ال�سنية اخذت تعك�ض 

�سورة ح�سنة حلكومة العبادي يف املنطقة. 
وا�ساف ال�سمري ان الريا�ض اخذت بنظر االعتبار طبيعة وتركيبة 
�سيا�سة  عن  والعدول   ، الدبلوما�سي  التمثيل  يف  العراقي  ال�سعب 
اجلفاء التي اتبعتها مع احلكومات ال�سابقة لذا وجدت من ال�رسورة 
العودة اىل العمق العراقي لبحث امل�سالح امل�سرتكة. وك�سف ال�سمري 
عن معلومات �رسية ت�سر اىل وجود مباحثات بن الريا�ض وطهران 
وجهات  لتقريب  وعمان  الكويت  دولة  من  كبرة  حتركات   و  �رسا 
النظر ما بن ال�سعودية وايران، يكون العراق العبًا ا�سا�سيًا يف هذه 
ال�سبهان  ثامر  االأول  �سفرها  اوفدت  ال�سعودية  وكانت  املبادرة. 
العالقات  قطع  من  عامًا   25 بعد   2015 حزيران  يف  العراق  اإىل 
الدبلوما�سية٬ ولكن ال�سفر غادر بغداد بطلب من احلكومة العراقية٬ 
ال�سعودي  اأن يعن بديل عنه  وقد �رسح وزير اخلارجية  من دون 
بناء  اإىل  تتطلع  "ال�سعودية  اإن  بغداد  اىل  زيارته  بعد  اجلبر  عادل 
العمل معًا يف احلرب  العراق٬ وهناك رغبة يف  عالقات مميزة مع 
يف  جديداً  �سفراً  �ستبعث  "ال�سعودية  اأن  واأ�ساف  االإرهاب".  على 
اإىل االنفتاح اقت�ساديًا يف خمتلف  امل�ستقبل القريب٬ واأنها تتطلع 
االجتاهات مع العراق". واأ ّن اململكة ت�سعى لب�سط نفوذها يف العراق 
الإيجاد توازن مع النفوذ االإيراين الوا�سع٬ من خالل القنوات الر�سمية 
اإىل  االأمركية  االإدارة  توجه  ذلك  ويرافق  العراقية.   احلكومة  يف 

حتجيم دور اإيران يف العراق. 

ن���رست االإندبندن��ت مو�سوع��ًا لباتري��ك كوبرن 
املتخ�س���ض يف ال�س��وؤون احلربي��ة اف��اد فيه باأن 
م�سوؤول��ن عراقين خطط��وا للهروب بعد ان �سيطر 
تنظيم داع���ض على مدينة املو�س��ل واجزاء اخرى 

من البالد.
ويقول كوبرن اإنه عندما �سيطر التنظيم االرهابي 
على مدينة املو�س��ل يف عام 2014 كان اجلميع 
يف العا�سمة ي�سعرون بالرعب وينتظرون لروا اإن 

كان مقاتلو التنظيم �سيتقدمون باجتاه بغداد.
وي�سي��ف اأن ع��ددا م��ن ال��وزراء وامل�سوؤول��ن يف 

احلكوم��ة تدافع��وا نحو مطار بغداد ال��دويل للفرار 
اإىل العا�سم��ة االردنية ب�س��كل عاجل حيث مل تكن 
هناك ق��وات تذكر ميكنها الت�س��دي للتنظيم حال 
ق��رر الزح��ف جنوبا نح��و العا�سمة بعدم��ا انهار 

اجلي�ض العراقي يف ال�سمال.
ويقول كوبرن اإنه عندما و�سلت البعثة الع�سكرية 
االمركي��ة اإىل بغداد لتفق��د الدفاع��ات الع�سكرية 
يتفق��دوا  ب��اأن  ب��ارز  عراق��ي  م�س��وؤول  اأخره��م 
الوزرارات فاإن كان الوزير قد و�سع اأكيا�ض الرمل 
ليح�س��ن ال��وزراة التي يرتاأ�سها فه��و ينوي البقاء 
والدفاع عن املدينة واإن مل يكن قد فعل فهو ينوي 

الفرار.

ه��دد ممثلون عن امل��الكات التدري�سي��ة باالتظاهر 
وقط��ع الط��رق يف حمي��ط اخل���رساء اذا مل تتح��رك 

احلكومة النهاء معاناتهم ال�سهرية مع الرواتب.
وقال��وا يف ات�س��ال هاتفي مع اجلورن��ال "ان هذه 
االزمة لن تكون االخرة لكننا مل نعد نثق باجلهات 
احلكومي��ة و�سناأخذ حقوقنا ب��كل ال�سبل امل�رسوعة 
واولها التظاهرات النن��ا ل�سنا على ا�ستعداد للموت 
جوع��ا. م��ن جانبه اعل��ن جمل���ض حمافظ��ة بغداد 
"ال�سب��ت" ت�سكي��ل جلنة حل��ل ازمة تاأخ��ر رواتب 

املالكات التدري�سية يف العا�سمة . 

وقالت رئي�سة جلنة "الرتبية والتعليم" يف املجل�ض 
" غروب العزاوي " يف ت�رسيح ل� "اجلورنال نيوز 
"ان جمل���ض حمافظة بغداد �سي�سكل جلنة ، االحد ، 

للوقوف على ا�سباب تاأخر الرواتب". 
واك��دت ان " من��ح ال�سالحي��ات اىل املحافظ��ات 
خلقت ارباكا اداري��ا بن وزارة املالية واملحافظة 
وان "جمل���ض حمافظ��ة بغ��داد �سي�س��كل جلن��ة حلل 
م�سكل��ة الروات��ب وو�س��ع الي��ة لعدم تك��رار تاخر 

رواتب هذه ال�رسيحة".  
وكان��ت وزارة الرتبية اعلنت يف وقت �سابق انتقال 
الوظائف وال�سالحيات اىل املحافظات ، مبينة اأن 

االأمر مرتبط حاليا مبجال�ض املحافظات ح�رساً.  

وحدات  بن  واملتو�سطة٬  الثقيلة  باالأ�سلحة  عنيفة  ا�ستباكات  ن�سبت 
"حماية �سنجار" العراقية وقوات بي�سمركة "روج اأفا" ال�سورية٬ واأ�سفرت 
البع�ض  اتهم  حن  ويف  الطرفن٬  مقاتلي  من  عدد  واإ�سابة  مقتل  عن 
ل�رساع  امتداد  هو  جرى  ما  اأن  اآخرون  رجح  ذلك٬  وراء  بالوقوف  تركيا 
احلزبن الكردين الرئي�سين يف اإقليم كرد�ستان. وقال م�سوؤول العالقات 
حدثت  التي  "املواجهات  اإن  �سنجاري٬  �رسحد  الوحدات  يف  الدبلوما�سية 
واأ�ساف  �سنجار".  مقاومة  وحدات  ال�ستهداف  تركي  خمطط  �سنجار  يف 
اأن "تركيا حتاول خلق الفو�سى وعدم اال�ستقرار يف �سنجار بحجة وجود 
م�سلحي حزب العمال الكرد�ستاين. مراقبون اكدوا اأن النزاع ال�سيا�سي بن 
الغرمين الكردين والذي دخل مرحلة الت�سعيد من قبل الطرفن٬ مل يقف 
عند هذا احلد فح�سب٬ بل �سارعت ف�سائل العمال الكرد�ستاين يف �سنجار 
قبل  من  ذاته  الفعل  لتواجه  و�سنون٬  �سور  خانه  بن  الطريق  قطع  اإىل 
اأن مرحلة ال�رساع هذه جاءت بعد عودة بارزاين من  البي�سمركة. ويرون 

تركية  موافقة  تكون مبثابة  اأن  يرجح  والتي  تركيا٬  اإىل  االأخرة  زيارته 
الكرد�ستاين٬  العمال  حزب  غر  �سوريا  يف  كردي"  "بديل  اإيجاد  على 
منه  واملدعومة  بارزاين  مل�سعود  املوالية  اآفا  روج  ببي�سمركة  وا�ستبداله 
�سنجار يف وقت ال  الكردي يف  ال�رساع  وياأتي  وال�سالح.  والعتاد  باملال 
تزال م�ساحات �سا�سعة من اأر�ض تلك املدينة جنوبا باأيدي عنا�رس تنظيم 
داع�ض٬ بينما البلدات املحررة يف ال�سمال �سبه خالية من ال�سكان ب�سبب 
ال�رساع  هذا  فاإن  املراقبن  وبح�سب  والع�سكرية.  ال�سيا�سية  النزاعات 
�سعب  ق�سية  من  �ستتحول  التي  االإيزيدية٬  الق�سية  على  �سلبًا  �سيعك�ض 
بن  جديد  قدمي  ���رساع  ق�سية  اإىل  بالزوال٬  التهديد  خطر  حتت  يعي�ض 
حزبن كردين٬ لت�سفية ح�سابات قدمية جديدة٬ والنتيجة تبقى واحدة 
وهي مواجهة االإيزيدين امل�سر املجهول. ويعي�ض نحو 350 األف مواطن 
اإيزيدي يف خميمات النزوح يف اإقليم كرد�ستان والدول املجاورة منذ اآب 
2014.   من جانبها اكدت رئي�سة كتلة االحتاد الوطني الكرد�ستاين يف 
ذلك  عازية  فعل طبيعية"٬  ردة  ما ح�سل  ان  اآال طالباين٬  النواب  جمل�ض 
اإىل اأن �رسكة مملوكة للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين "ت�ستويل" على نفط 

خا�سعة  كركوك  نفط  �رسكة  حقول  "اأغلب  اإن  طالباين  وقالت  كركوك.  
الكرد�ستاين  الدميقراطي  احلزب  عليها  ي�سيطر  التي  )كار(  �رسكة  ل�سيطرة 
وتعمل من خاللها على ت�سدير النفط اإىل اإقليم كرد�ستان وجميع العاملن 
فيها وحتى حرا�سها من مناطق اأخرى وال ي�سمح ملواطني كركوك بالعمل 
الوزراء  رئي�ض  بن  مدة  قبل  عقدت  �سفقة  "هنالك  اأن  واأ�سافت  فيها". 
حيدر العبادي وحكومة اأربيل على اإعطاء ح�سة اإ�سافية الإقليم كرد�ستان 
تبلغ 40 األف برميل يوميا وت�سل اإىل 100 األف برميل من نفط كركوك٬ 
اآ�سكي كلك يف حمافظة نينوى لتغذية حمطات  اإىل �رسكة  يتم ت�سديرها 
من  الرغم  على  االأمر  هذا  على  نعرت�ض  مل  "اإننا  وبينت  فيها".  الكهرباء 
اأن هنالك حقول عن زالة وحقول اأخرى هي اأقرب اإىل اآ�سكي كلك٬ لكننا 
كركوك  حمافظ  بن  االتفاقية  على  التوقيع  ومت  احلالة  هذه  جتاوزنا 
فعل  ردة  هو  ح�سل  "ما  اأن  طالباين  واأو�سحت  االحتادية".  واحلكومة 
الطاقة  لتح�سن  كركوك  يف  م�سفى  باإن�ساء  وا�سحة  ومطالبنا  طبيعية 
االإنتاجية وت�سغيل اأبناء املحافظة واحل�سول على ح�سة البرتودوالر٬ لكن 

احلكومة االحتادية واالإقليم با�رسا ت�سدير النفط من دون الرجوع الينا. 

ك�س��ف رئي���ض اللجن��ة االأمنية يف جمل���ض حمافظة 
االأنب��ار راجع العي�ساوي٬ ٬ عن تزايد ظاهرة تهريب 
االأغنام من مناطق غربي املحافظة٬ داعيًا اجلهات 
املعني��ة اإىل ���رسورة الق�س��اء على ه��ذه الظاهرة. 
وق��ال العي�س��اوي يف ت�رسي��ح �سحف��ي اإن "االونة 
االأخرة �سه��دت ازدياد ظاهرة تهري��ب االأغنام من 
املناط��ق الغربي��ة ملحافظ��ة االأنب��ار٬ وخ�سو�س��ا 
مناط��ق الرحالي��ة والنخي��ب وغرهم��ا". واأك��د اأن 
"االأم��ر يتطل��ب �رسع��ة الق�ساء على ه��ذه الظاهرة 
بالكامل من قبل القوات االأمنية واجلهات احلكومية 
االأ�سخا���ض  "ع��ددا م��ن  اأن  اإىل  املعني��ة"٬ م�س��راً 
يدخل��ون م��ع �ساحناته��م اإىل املناط��ق املذك��ورة٬ 

حي��ث يتم �رساء االأغنام وتهريبها اىل خارج االأنبار 
م��ن دون حما�سب��ة". وحذر م��ن اأن "ه��ذه الظاهرة 
خط��رة لكونه��ا تاأت��ي م��ن مناط��ق خ��ارج �سيطرة 
الق��وات االأمني��ة"٬ م�س��راً اإىل اأن "عملي��ات تهريب 
االأغن��ام �ستكون له��ا تداعيات منها ارتف��اع اأ�سعار 
اللح��وم يف االأنبار وتخري��ب اقت�ساد البل��د". يذكر 
اأن املنظم��ة العربية لتنمية لل��رثوة احليوانية بينت 
خ��الل اإح�سائية ن�رستها يف عام ٬2005 اأن هناك 
تناق�س��ًا يف اإع��داد ال��رثوة احليواني��ة يف الع��راق 
و�سل��ت ن�سبت��ه اإىل 33 % مقارن��ة بع��ام ٬1998 
يف ح��ن ك�سف��ت منظم��ة االأغذي��ة العاملي��ة "فاو" 
يف اإح�سائي��ة لها ع��ام 2014 اأن ن�سبة 40 % من 
الرثوة احليوانية يف العراق قد مت تهريبها بعد حرب 

اإىل الدول املجاورة.  2003

تعيين سفير سعودي من أصول "شيعية" في بغداد.. التحالف "الشيعي" يرحب والقوى "السنية" تتحفظ

أكراد سوريا وتركيا يتحاربون في العراق.. وحزب طالباني: العبادي والبارزاني تآمرا على نفط كركوك

تهريب األغنام على قدم وساق في األنبار.. حكومتها المحلية تكتفي "بالتصريحات والفرجة"!

مسؤولون هربوا ليلة سقوط الموصل ولم يكلفوا 
أنفسهم عناء وضع أكياس الرمل للدفاع عن وزاراتهم

مجلس بغداد "مازال" يشكل لجانًا.. أزمة رواتب المعلمين 
تتفاقم والتهديدات شعارها "لن نموت جوعا" !

بغداد – حسين فالح

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- خاص

بغداد – خاص

االنبار – خاص

السماوة- خاص
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القيثارة الخضراء يتطلع إلى مواصلة 
انتصاراته في الدوري الممتاز

مع سبق اإلصرار والترصد.. سماء العراق تخسر 100 مليون دوالر سنويًا من جراء مؤامرة محلية ودولية 

صناعة المفروشات المستوردة 
تقتل الصناعة الوطنية

الرياض تدرس الخيار ونتائجه في المشهد العراقي

القوات العراقية توا�سل عملياتها الع�سكرية يف اجلانب االمين من املو�سل


