
متطر �سماء بلدة القيارة العراقية واملناطق املحيطة 
به��ا يف بع���ض الأيام مواد برتولية، م��ا يحّول األوان 
املا�سي��ة وجل��ود النا���ض اإىل الأ�سود، بينم��ا انت�رشت 

اأمرا�ض بني ال�سكان، ومات منهم �سبعة يف الأقل.
فق��د اأ�سع��ل مقاتلو داع�ض يف يولي��و املا�سي النريان 
يف 19 بئ��ًرا نفطية به��دف الت�سوي�ض على املقاتالت 
الأمريكي��ة واأقم��ار املراقب��ة ال�سطناعي��ة، ول تزال 

النريان م�ستعل��ة يف ثالث من هذه الآبار منذ ثمانية 
اأ�سهر، بعدما ف�سلت ال�سلطات العراقية يف اإخمادها.

وم��ن املرّجح اأن توؤدي هذه الكارثة البيئة اإىل تف�ّسي 
مر���ض ال�رشطان بني بع�ض ال�س��كان خالل ال�سنوات 
املقبل��ة، كما يق��ول اأطب��اء. وك�سف تقري��ر عن حجم 
الأزم��ة التي تواجهه��ا البلدة، التي تق��ع على م�سافة 

65 كيلومرًتا جنوب املو�سل.
وكان اأ�س��واأ ما فعله ارهابيو داع���ض هو اإ�سعال النار 
يف م�سن��ع للكربي��ت، م��ا ن���رش غ��از ث��اين اأوك�سي��د 

الكربيت القات��ل بني ال�سكان على م��دى ثالثة اأ�سهر، 
قب��ل اأن تتمك��ن ال�سلط��ات م��ن اإخم��اده يف اأكتوب��ر 
املا�سي. ونق��ل عن الدكتور عبداملنع��م تابور، مدير 
املركز ال�سح��ي الوحيد يف البلدة، قوله: "عاجلنا يف 
املرك��ز 800 �سخ���ض اأ�سيب��وا باأمرا���ض ب�سبب هذا 
الغ��از، ومات منهم �ستة اأو �سبعة". ول يعرف الطبيب 
عدد من تلقوا الع��الج اأو ماتوا ممن ق�سدوا العيادات 
الأخ��رى يف البلدة اأو املناطق املحيطة بها. واأ�ساف 
"يف الأي��ام ال�سيئ��ة، حينما ينت���رش الدخان بكثافة، 

مير���ض النا���ض، فياأت��ون بحًثا عن الع��الج". وتابع: 
ا،  "ا�ستن�ساق املواد البرتولية امل�ستعلة ي�سبب اأمرا�سً
مث��ل ال�رشطان، ال��ذي �ستظه��ر اأعرا�سه بع��د �سنوات 

قليلة )على بع�ض ال�سكان(".
ومعل��وم اأن اأمرا�ض ال�رشط��ان وحالت ت�سوه الأجنة 
ارتفعت معدلتها يف مناطق عديدة يف العراق، ب�سبب 
احل��روب الت��ي �سهدتها الب��الد منذ غ��زو الكويت، اإثر 
ا�ستخدام الق��وات الأمريكية اأ�سلحة حتوي اليورانيوم 
املخ�س��ب ومادة الفو�سفور الأبي�ض، ما قد يوؤدي اإىل 

خل��ل يف اجلينات الب�رشي��ة، وفًقا لتقاري��ر منظمات 
دولية.

"اأندبدندن��ت"  �سحيف��ة  ن�رشت��ه  لتقري��ر  فوفًق��ا 
الربيطاني��ة يف 24 يولي��و ع��ام 2010، بلغت ن�سبة 
تف�س��ي ال�رشطان بني اأطف��ال بلدة الفلوج��ة العراقية 
ثماني��ة اأ�سع��اف ما هو موج��ود يف الكويت، واأربعة 
اأ�سعاف ما ه��و يف الأردن، يف حني انت�رشت حالت 

الوفاة والت�سوه بني املواليد.
وتعاط��ت احلكوم��ات العراقي��ة املتعاقب��ة بتجاه��ل 

الت��ي  الك��وارث  اأو بطريق��ة بدائي��ة ملواجه��ة ه��ذه 
اأنتجته��ا احل��روب. فوفًق��ا لتقارير �سحافي��ة ُن�رشت 
خ��الل الأعوام املا�سي��ة، فاإن الكثري م��ن املدرعات 
اجلي���ض  ا�ستهدفه��ا  الت��ي  الع�سكري��ة  وال�سي��ارات 
الأمريكي ب�سواريخ حتوي مادة اليورانيوم املخ�سب 
خ��الل غ��زو الع��راق يف 2003، مت دف��ن بع�سها، ما 
لّوث الرتبة ملالي��ني ال�سنني، اأو الكتف��اء باإحاطتها 
ب�سياج حديدي، وتركها يف اأرا�ض مفتوحة، ما ي�سكل 

خطًرا على �سحة ال�سكان يف املناطق املحيطة.

بعضها أغلقت صفحة المشاريع.. مجالسها تشكو: حصص المحافظات من الموازنة في جيوب بغداد !
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بغ��داد -خا�ض: اأك��د جمل�ض حمافظة دياىل، اأن موازن��ة املحافظة للعام احلايل 2017 
مل تتج��اوز ال�17 مليار دينار، يف حني اأ�س��ار اىل اأن املوازنة ما تزال "حربا على ورق".
وقال رئي�ض املجل�ض علي الدايني ، اإن "احلكومة املركزية خ�س�ست �سمن املوازنة العامة 
للبالد 17 مليار دينار كميزانية مالية �سنوية ملحافظة دياىل للعام احلايل 2017 وهي تعد 
الدنى بعد 2003". واأ�ساف الدايني، اأن "امليزانية، ورغم كونها قليلة جدا ل تتنا�سب مع حجم 
املتطلب��ات املادية لدياىل التي تبلغ مديونيته��ا اكرث من 600 مليار، لكنها ماتزال حربا على ورق 
ومل ي�س��ل منها دين��ار واحد حتى اللحظة". وتاب��ع الدايني، اأن "الو�سع امل��ادي لدارة وجمل�ض دياىل 
�سعب للغاية يف ظل �سح املوارد املادية نتيجة قلة ال�سالحيات املتوافرة يف تعزيز الن�سطة"، لفتا النظر 
اىل ان "ا�ستم��رار تق��دمي اخلدمات ال�سا�سية من قبل الدوائر اخلدمية يف ظ��ل الزمة الراهنة يعد اجنازا لنها 
تعم��ل وف��ق امكانيات مالية حمدودة جدا". وكان عدد من جمال�ض املحافظ��ات قد �سكا احتفاظ بغداد بالموال 

املخ�س�سة مل�ساريعها وانها تعي�ض يف ظروف �سعبة اذ ل متتلك الموال لجناز امل�ساريع.

 

ال�سني  املكون  لبناء  خارجية  موؤمترات  عقد  ان  مراقبون  ك�سف 
دقيق  ب�سكل  حم�سوبة  وتوقيتات  م�سبقًا  معد  ترتيب  وفق  على  تتم 
،موؤكدين ان العراق مير مبرحلة حا�سمة اأمنيًا و�سيا�سيًا واقت�ساديًا٬ 
تخفي  ما  عادة  ال�سنة"  "مظلومية  ل�  املتبنية  املوؤمترات  هذه  وان 

وراءها غايات قد توؤدي اىل حرب �سنية �سنية يف امل�ستقبل . 
برعاية  ب��ادرت  وتركيا  وقطر  ال�سعودية  اأن  املراقبون  وا�ساف 
ت�سمى  ما  ح�رشته  الآخ��ر  هو  اإ�سطنبول٬  مدينة  يف  جديد  موؤمتر 
ال�سنية  ال�سخ�سيات  كبار  اإىل  اإ�سافة  العراقية"  بال�"املعار�سة 
امل�سرتكة يف احلكومة والربملان٬ واأخرى مطلوبة للق�ساء موؤكدين 
ان موؤمتر اإ�سطنبول اأثار الكثري من "ال�سخط واحلنق" من قبل خمتلف 
كان  والتي   الداخلية٬  ال�سنية  الطراف  العراقية وخا�سة  املكونات 
فيه  امل�ساركني  وتهديد  املوؤمتر  رف�ض  يف  الأعلى"  "ال�سوت  لها 

ب�"الت�سفية" اجل�سدية وال�سيا�سية. 
ال�سميدعي٬  العراق مهدي  ال�سنة واجلماعة يف  اأهل  فقد هدد مفتي 
املوؤمترات  ه��ذا  يف  امل�ساركة  ع��دم  ال�سنة  ال�سيا�سيني  "على  ب��اأن 
هدفا  و�سيكونون  الدواع�ض٬  معاملة  يعاملون  ف�سوف  وبعك�سه 
اجلناح  وه��ي  العراق"٬  و"اأحرار  العراق"٬  اأح���رار  لقوة  وا�سحا 
تعقد  التي  "املوؤمترات  اإن  ال�سميدعي  وقال  الإفتاء.  لدار  الع�سكري 
حتت خيمة غري خيمة العراق هي موؤمترات ماأجورة ول نقبلها ول 
نقبل من �سارك بها بتاتًا"٬ موؤكدا اأن "كل من كان له دور يف تخريب 
العراق على جميع الأ�سعدة ل ميكن اأن يدخل البالد مرة اأخرى٬ واأهل 
ال�سنة يف العراق ل ميثلهم اإل املخل�سون ممن عانوا التهجري والقتل 
والدمار والفقر والعتداءات ال�سافرة التي وّرثها ال�سيا�سيون ودعاة 
املن�سات". واأكد اأن "كل من ا�سرتك يف موؤمتر جنيف و�سي�سارك يف 
مينع  و�سوف  العراق٬  يف  له  مكان  ل  تركيا  يف  ال�سيا�سيني  موؤمتر 
من دخول املحافظات ال�سنية". اأما القيادي يف ح�سد الأنبار جمعة 

اأهل  "ل ميثل تطلعات  اإ�سطنبول  اأن اجتماع  اأكد  فزع اجلميلي٬ فقد 
ال�سنة كما ي�سفها البع�ض٬ اأمنا ميثل مبادرات �سخ�سية ت�سعى لك�سب 
امل�سالح وتنفيذ اأجنداتها"٬ م�سيفًا اأن "هناك �سخ�سيات يف املوؤمتر 
اجتماعاتهم حرب على  كانت متعاونة مع ع�سابات داع�ض ونتائج 
الأنبار  "ح�سد  اأن  اإىل  واأ�سار  بها".  معرتف  ول  ملِزمة  وغري  ورق 
و�سيوخ ووجهاء املحافظة يرف�سون هذا املوؤمتر امل�سوؤوم ويعّدونه 

تدخال غري مرحب به".
النبار ومقاتلو ع�سائرها  �سيوخ ع�سائر يف حمافظة  اعلن  اىل ذلك 
يف احل�سد ال�سعبي ،ال�سبت، ان موؤمتر انقرة والجتماعات التي تعقد 
يف لبنان وعمان يف غرف مظلمة ومن يجل�ض فيها ل ميثل ال�سارع 

النباري وق�سم كبري منهم هم من روج لالرهاب وتعاون معه.
وقال ال�سيخ غ�سان العيثاوي الناطق الر�سمي لع�سائر النبار ملرا�سل 
انقرة الخري والجتماعات واللقاءات  )اجلورنال نيوز(، ان" موؤمتر 
التي ن�سمع عنها يف لبنان وعمان ل متثل ال�سارع النباري ول متثل 
من قارع تنظيم داع�ض وجميع ت�رشيحاتهم وموؤمتراتهم مرفو�سة 
موؤمتر  يف  ن�ساهدها  التي  ال�سخ�سيات  بع�ض  ان"  وا�ساف  �سلفا". 
انقرة يعرفها اجلميع وهم من ي�سعى جلمع مكا�سب �سيا�سية وحزبية 
�سيقة وهم ل ميثلون ال انف�سهم وعلى املجتمع الدويل ان يطردهم 

بدًل عن اجللو�ض معهم".
معروفون  ووجهاء  �سيوخ  لهم  النبار  اهل  ان"  العيثاوي  وتابع 
وحتى مقاتلو الع�سائر لهم من يتحدث عنهم ب�سكل ر�سمي ونرف�ض 

من يتكلم نيابة عنهم يف موؤمترات خارجية".
اما مدير ا�ستخبارات لواء ال�سمود يف حديثة املقدم ناظم اجلغيفي 
وعمان  تركيا  موؤمترات  ان"  قال  فقد  نيوز(،  )اجل��ورن��ال  ملرا�سل 
املوؤمترات  تلك  يف  ممن  وبع�ض  الع�سائر  مقاتلي  متثل  ل  ولبنان 
مطلوب امنيا للقوات العراقية واإن كانوا اهل حق فلماذا ل يجتمعون 

يف النبار اأو بغداد".
التتمة يف ال�صفحة 2

اته��م النائ��ب ع��ن كتل��ة التغي��ري هو�سيار عب��د اهلل٬ 
احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ست��اين بف�س��ل منت�س��ب 
يف البي�سمرك��ة لدي��ه خدم��ة تزيد على ال���20 عاما 
اإقلي��م  رئي���ض  �سيا�س��ات  زوجت��ه  انتق��اد  ب�سب��ب 
كرد�ست��ان م�سعود بارزاين. وق��ال عبد اهلل يف بيان٬ 
اأق��دم عل��ى  الكرد�ست��اين  الدميقراط��ي  "احل��زب  اإن 
ف�س��ل املنت�س��ب يف البي�سمرك��ة الل��واء الأول الفوج 

الراب��ع هردي حمه �سالح احمد م��ن البي�سمركة بعد 
خدمة تق��ارب الع�رشين �سنة٬ ب�سب��ب توجيه زوجته 
انتق��اداً ل�سيا�س��ات احل��زب والب��ارزاين فيما يخ�ض 
اأح��داث �سنج��ار وخان�س��ور، وا�سار عب��د اهلل اإىل اأنه 
"م��ن املوؤ�سف اأن بارزاين وحزب��ه ي�ستخدمون ا�سم 
قوات البي�سمرك��ة و�سجاعتها و�سمعتها يف املحافل 
يف  ولك��ن  و�سخ�سي��ة٬  حزبي��ة  مل�سلح��ة  الدولي��ة 
الداخ��ل ي�سطهدونهم ويف�سلونهم من عملهم ملجرد 

خمالفتهم توجهات بارزاين وحزبه".

ت�سه��د �س��وارع مدين��ة الك��وت اأعمال حفري��ات هذه 
الأي��ام و�سط �سخ��ط املواطنني وت�ساوؤله��م عن �سبب 
ه��ذه احلفري��ات وتوقيته��ا، ل�سيم��ا وان مث��ل هذه 
الأعم��ال ت��وؤدي يف كث��ري م��ن الأحي��ان اإىل زي��ادة 
الط��رق  ه��ذه  يف  امل��روري  والزدح��ام  املطب��ات 
الداخلي��ة. وق��ال املواط��ن �س��امل جعف��ر، ان��ه "عند 
خروج��ي اإىل العمل �سباحا وج��دت اأعمال حفريات 
وانت�سار لالآليات الثقيلة يف �سوارع املدينة الرئي�سية 
م��ا جع��ل الإرب��اك يف حرك��ة ال�سري وا�سح��ا فبدت 
حرك��ة املركب��ات واملواطن��ني �سعب��ة وت�ساع��دت 
الترب��ة وكرثت الزحامات وتاأخ��ر بع�ض املوظفني 
والطلب��ة عن دوامهم". واأ�س��اف ان "هذه احلفريات 
فيه��ا م�س��اوئ كثرية منه��ا ركود مي��اه الأمطار يف 

احلف��ر اأو ت�ساع��د الأترب��ة وانت�س��ار اأنقا���ض احلفر 
الأم��ر الذي ل ي�سب يف م�سلحة املواطن ويوؤدي اىل 

ت�ساعد حالة ال�سخط ال�سعبي يف املدينة".
من جانبه، ق��ال املواطن جليل ح�سن، "مللنا اأعمال 
احلفري��ات يف �سوارع مدينتنا فعلى الرغم من تك�رش 
اغلب الط��رق وع��دم �سالحيتها ل�س��ري املركبات اإل 
اأنن��ا نرى اآليات تابعة للدولة تقوم بحفر اغلب طرق 
املدين��ة فاأين هم م��ن دول الع��امل املتقدمة التي ل 
حتف��ر اأي طري��ق اإل لل���رشورة الق�س��وى وه��ذا يدل 
عل��ى البني��ة التحتية امله�سم��ة وغ��ري الدقيقة". يف 
ح��ني اأو�سح نائب رئي�ض جلن��ة اخلدمات يف جمل�ض 
حمافظ��ة وا�س��ط �ساحب اجلليب��اوي ل�"الغد بر�ض"، 
ان "اأعم��ال احلفري��ات الت��ي طال��ت عدة اأج��زاء من 
طرق مدينة الكوت وه��ي بغر�ض تو�سيع بع�ض هذه 

الطرقات وت�سييق الر�سفة الزائدة عن احلاجة".

اعلنت اخلارجية العراقية، توجه وفد ر�سمي اىل اململكة العربية ال�سعودية 
وقت  البلدين يف  بني  الثنائية  العالقات  اعادة  ترتيبات  و�سع  اطار  يف 
رئي�ض  بني  مرتقب  لقاء  عن  النيابية٬  اخلارجية  العالقات  جلنة  اأعلنت 
اآل �سعود  العزيز  ال�سعودي �سلمان بن عبد  العبادي وامللك  الوزراء حيدر 
نهاية �سهر اآذار اجلاري يف الأردن. وقال ع�سو اللجنة عبا�ض البياتي ٬ 
اإن "رئي�ض الوزراء حيدر العبادي �سيرتاأ�ض وفد العراق اإىل القمة العربية 
بعدد  �سيلتقي  "العبادي  اأن  مبينا  الأردن"٬  يف  احل��ايل  ال�سهر  نهاية 
العراق  بني  الثنائية  العالقات  توطيد  اطار  �سمن  والم��راء  امللوك  من 
والدول العربية". واأ�ساف٬ اأن "العبادي �سيلقي كلمة العراق خالل القمة 
العربية"٬ م�سريا اإىل اأنه "العبادي �سيلتقي ملكي ال�سعودية والأردن واأمري 
الكويت بال�سافة اإىل روؤ�ساء م�رش واجلزائر وتون�ض". واو�سح البياتي اأن 

"تلك اللقاءات خمطط لها فعال و�ستكون هناك لقاءات اخرى لبحث ملف 
ال�سعودي  اخلارجية  وزير  وكان  ومالحقته".  منابعه  وجتفيف  الرهاب 
عادل اجلبري قد زار بغداد يف ٬2017/25/02 والتقى العبادي ووزير 
اعالمية  تقارير  انت�رشت  لحق٬  وقت  ويف  اجلعفري.  ابراهيم  اخلارجية 
بزيارة  �سيقوم  نايف  بن  حممد  الأم��ري  ال�سعودي  العهد  ويل  بان  تفيد 
ردا  العراقية  اخلارجية  من  وفد  زيارة  تاتي  اخر  جانب  من  بغداد.   اإىل 
ال�سعودي  اخلارجية  لوزير  املا�سي  ال�سهر  نهاية  مفاجئ  و�سول  على 
امل�سوؤولني  مع  ملفات  العراقية وبحث جملة  العا�سمة  اىل  اجلبري  عادل 
اخلارجية  وزارة  من  وفد  "يتوجه  للخارجية  بيان  وذك��ر  العراقيني. 
العراقية اىل اململكة العربية ال�سعودية الحد يف زيارة ر�سمية لبحث عدد 

من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك".
الذي  الوفد  ان  العراقية  اخلارجية  با�سم  املتحدث  جمال  احمد  وا�ساف 
�سرياأ�سه وكيل الوزارة القدم نزار اخلري اهلل �سيجري مع اجلانب ال�سعودي 

العالقات  بتطوير  اخلا�سة  امللفات  من  عدد  لبحث  �سيا�سية  م�ساورات 
باملنافذ  املتعلقة  املوا�سيع  بع�ض  اىل  ا�سافة  البلدين  بني  الثنائية 

احلدودية والتبادل التجاري".
ي�سار اإىل اأن العالقات العراقية - ال�سعودية متر يف حالة توتر منذ مدة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  �سفري  تغيري  العراق  طلب  بعد  ل�سيما  طويلة، 
ال�سابق، ثامر ال�سبهان، على خلفية ت�رشيحاته التي و�سفت ب� "الطائفية" 
يونيو/حزيران  يف  الريا�ض  اأعلنت  اأن  عراقية.و�سبق  اأح��زاب  قبل  من 
املا�سي، اأن ال�سبهان تعر�ض اإىل حماولة اغتيال يف العراق، لكن وزارة 
اخلارجية العراقية و�سفت الأمر باأنه جمرد "فربكة اإعالمية" تهدف اإىل 

الإ�ساءة اإىل العالقة بني بغداد والريا�ض.
جدير بالذكر، اأن ال�سبهان ت�سلم مهام من�سبه كاأول �سفري لل�سعودية يف 
 2015 الأول/دي�سمرب  كانون  يف  القطيعة،  من  عامًا   25 بعد  العراق، 

وحتى تاريخ �سحبه يف اأكتوبر/ت�رشين الأول املا�سي.

وج��ه ع�سو جلن��ة النزاه��ة النيابية عادل الن��وري٬ اتهامات 
لرئا�س��ة الربملان ب�سبب ما و�سفه بع��دم جديتها يف متابعة 
عم��ل اللجنة املكلفة ل�س��رتداد الموال املهرب��ة من العراق٬ 
ع��ادا قراراته��ا تعرق��ل مالحق��ة الف�س��اد واملف�سدي��ن. وقال 
الن��وري يف حديث �سحف��ي٬ ان "جلنته متكنت من ر�سد اأكرث 
م��ن ۲۲ ملي��ار دولر يف دولت��ي الإم��ارات ولبن��ان وبع�ض 
ال��دول الأوربية خ��الل املدة املا�سي��ة"٬ م�ستغربا من "قيام 
رئا�س��ة الربمل��ان ب�سح��ب العمل من جلن��ة النزاه��ة النيابية 
واحالت��ه اىل جلن��ة اخ��رى م��ن دون وج��ود �سق��وف زمني��ة 
ومتابع��ة ميدانية به��ذا ال�ساأن". وت�ساءل "اأي��ن جهود اللجنة 
املكلف��ة م��ن قبل رئي���ض الربملان منذ العام��ني املا�سيني"٬ 
م�س��ريا اىل اأن "جلنت��ه لحظت ع��دم اهتمام من قب��ل اللجنة 
املكلف��ة على ا�سرتداد الم��وال املهربة خ��ارج البالد٬ والتي 
�سكله��ا اجلب��وري". وتاب��ع ان "م��ن ه��رب تل��ك املبال��غ هم 
اأ�سخا�ض ومتنفذون يف مفا�سل الدولة"٬ لفتا النظر اىل اأننا 

"نرتقب نتائج تلك اللجنة ولكن من دون جدوى"٬ م�سريا اىل 
ان "الأموال املهربة تعود اىل وزارات الدولة 

ما ك�سفه النوري ُيظهر نية الربملان يف التو�سل اىل اتفاق مع 
امل�سوؤول��ني الذين هربوا مليارات الدولرات اىل خارج العراق 
و"م�ساومته��م" من اجل اعطائه "ح�س��ة الأ�سد"٬ لغالق تلك 
امللف��ات الت��ي فتحته��ا جلن��ة النزاه��ة عليهم، ذل��ك لن هذا 
الب��اب الذي فتحته النزاه��ة ميثل "�سيداً ثمين��ًا"٬ قد ي�ساعد 
يف ال�ستم��رار يف الرتويج لك�سب الأطراف ال�سيا�سية الأخرى. 
م��ا اأكد حقيقة نية البع�ض من النواب بال�ستحواذ على املال 
العراق��ي امله��رب اىل اخلارج٬ هو ا�سدار رئي�س��ه  بيانا يدعو 
فيه اىل حما�سبة املتورط��ني باإهدار املال العام، وقال بيان 
اأ�سدره اإنه "يجب الخ��ذ على يد املتالعبني مب�ستقبل العراق 
وحما�سبة جميع املتورطني باإهدار املال العام او ت�سييعه او 
�رشقت��ه٬ وتاأخري عجلة التقدم والتط��ور فمن غري املعقول ان 
تتقدم جميع دول املنطقة ويتوقف العراق عن التقدم وهذا ما 
يحملنا م�سوؤولية اإ�سافية يف اعادة البالد اىل موقعها الدويل 

والقليمي كفاعل ولعب رئي�سي". 

)الجورنال( تسلم  الحضور”حفنة من الدوالرات” أكدوا لـ

قيادات سنية: المؤتمرات الخارجية تمهد لسيناريو حرب أهلية داخل المناطق المحررة

وفد عراقي رسمي إلى الرياض ولقاء مرتقب بين العبادي والملك السعودي 

فضيحة.. البرلمان "يعرقل" استرداد 20 مليار دوالر تعود للنظام السابق مهربة إلى الخارج! 

زوجة منتسب في البيشمركة انتقدت سياسة 
بارزاني فطرد زوجها من الوظيفة! 

بعدما اكتسبت شهرة الموت المجاني.. حفريات شوارع 
الكوت تندب حظها ومجلس واسط يكتفي بالبيانات

بغداد-خاص

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - خاص

بغداد – حيدر الدعمي

بغداد - خاص

بغداد - حسين فالح
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الشرطة والنفط يتقاسمان الصدارة 
والميناء يعود إلى االنتصارات

وسط صمت حكومي.. كارثة بيئية غيرت جلود الناس وحيواناتهم إلى السواد وتفشي"السرطان" أولى نتائجها 

ظاهرة تعلق الشاب بكل جديد.. 
حاجة فعلية أم هوس؟
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