
يب��دي نواب تخوفه��م من �سيا�س��ة االقرتا�ض اخلارجي 
التي تعتمدها احلكومة العراقية التي رفعت حجم الدين 
110 ملي��ارات دوالر٬ كان  اإىل  الداخل��ي واخلارج��ي 
اآخره��ا قر���ض بريطاين يق��در بنحو 12 ملي��ار دوالر٬ 
ويطالب النواب بعر�ض هذه الديون على جمل�ض النواب 
لغر�ض الت�سديق عليه��ا٬ عازين ذلك اإىل اأنها "قرو�ض 
�سيادي��ة" تت�سم��ن �رشوطا عل��ى احلكوم��ة يف التنفيذ 
والت�سدي��د٬ لكن م�ست�ساراً حكومي��ًا رفيعًا قلل من حجم 

املخاوف٬ موؤكداً اأن الدي��ون مبدة �سداد طويلة وبفوائد 
متوا�سع��ة٬ الفتا االنتباه اإىل اأن قان��ون املوازنة الذي 
اأق��ره جمل���ض النواب من��ح احلكومة احل��ق بالبحث عن 
ط��رق ل�سد العجز٬ والديون اخلارجية اأحدى هذه الطرق. 
وحت��اول حكومة العب��ادي معاجل��ة م�ساكله��ا املالية 
ع��ر جلوئه��ا اإىل الدي��ون اخلارجية٬ ووقع��ت احلكومة 
اأخرياً اتفاقي��ة مع احلكومة الريطاني��ة للح�سول على 
قر���ض م���رشوط بتنفي��ذه من قب��ل ���رشكات بريطانية 
عل��ى مدار ع���رشة اأعوام �سرتكز عل��ى م�ساريع الكهرباء 
واملي��اه واملج��اري. و�سحب��ت احلكوم��ة خ��ال الع��ام 

2016 مبال��غ و�سلت اإىل خم�س��ة مليارات دوالر ل�سد 
عج��ز املوازن��ات العامة٬ الت��ي اأثقلتها نفق��ات احلرب 
�سد داع�ض وا�ستح��وذت على 40 % من حجم املوازنة 
االحتادي��ة. وكان��ت وزارة التخطي��ط ك�سف��ت اأخ��رياً اأن 
احلرب على داع�ض ت�ستنزف 40 % من ميزانية العراق٬ 
موؤك��دة اأن ه��ذه القرو�ض �ست�ساه��م يف اإعمار املناطق 
املت���رشرة التي خ�سعت ل�سيطرة تنظي��م داع�ض عليها. 
وك�سف نواب يف اللجنة املالية عن اأن 70 % من ديون 
العراق داخلية٬ م�سريين اإىل وجود ديون خارجية تقدر 
ب�40 مليار دوالر من �سمنها 16 مليار الأع�ساء نادي 

باري���ض٬ ولفت��وا االنتب��اه اإىل اأن هن��اك قرو�سا طويلة 
االأم��د مبدة �سداد ت�سل اإىل 40 �سن��ة كالقر�ض الياباين 

وبفوائد ب�سيطة ال تتجاوز 1.%
ويوؤك��د ن��واب اأن "دي��ون الع��راق اخلارجي��ة والداخلية 
تبل��غ 110 ملي��ارات دوالر"٬ م�سريي��ن اإىل اأن "دي��ون 
احل��ايل  الوق��ت  يف  متوقف��ة  باري���ض  ن��ادي  اأع�س��اء 
و�ستجري احلكومة حراكًا دولي��ًا لتخفي�سها". ، ويقول 
رئي���ض اللجن��ة االقت�سادي��ة النيابية اأحم��د الكناين٬ ٬ 
اإن "القر���ض الريط��اين ال��ذي يقدر ب���12 مليار دوالر 
�سيك��ون بفوائد ب�سيطة ال تتج��اوز 1.5٬% م�سددا على 

اأن "االأه��م يف ه��ذا القر�ض يكمن يف اآلي��ة التعامل مع 
هذه االأموال الكبرية وال�سخمة و�رشفها على امل�ساريع 
اخلدمي��ة". وو�سل حج��م قرو�ض البنك ال��دويل للعراق 
خ��ال 2015 اإىل ملي��ار و900 ملي��ون دوالر ي�ساف 
لها القر���ض الياباين بقيمة 735 ملي��ون دوالر والذي 
خ�س���ض مل�ساريع اإعم��ار الكهرب��اء وم�ساريع ال�رشف 
ال�سح��ي. ويبدي رئي�ض اللجن��ة االقت�سادية الرملانية 
تخوفه من اإمكانية �رشف مبالغ هذه القرو�ض من قبل 
احلكومة كروات��ب ملوظفي الدولة ولي�ض على امل�ساريع 
اخلدمي��ة واالإعم��ار٬ داعي��ا احلكوم��ة اإىل "التعامل مع 

ه��ذه االأموال بحذر وتوجيهها الإعم��ار البنى التحتية". 
وتتجه اللجنة االقت�سادية النيابية اإىل طلب اال�ست�سارة 
من اللجنة القانونية حول حاجة القر�ض الريطاين اإىل 
ت�سدي��ق جمل�ض النواب نظرا حلاجة االتفاقيات الدولية 
اإىل موافق��ة ال�سلط��ة الت�رشيعية. ويتوق��ع النائب اأحمد 
الكن��اين اإر�سال ه��ذه االتفاقية من قب��ل جمل�ض الوزراء 
ملجل�ض النواب االأ�سبوع املقبل للت�سديق عليها٬ معربا 
ع��ن تخوفه م��ن تكرار ما ح��دث لقر�ض البن��ك الدويل٬ 
البالغ 800 ملي��ون دوالر٬ بعد �رشف مبالغه كرواتب 

للموظفني احلكوميني. 

ردهات العمليات تغلق أبوابها لشحة مواد التخدير و"الكانونة" باتت معضلة في مستشفيات حكومية!!
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بين الكتاب الورقي واإللكتروني.. 
أيهما تفضل؟

الحديث عن الحبيب السابق 
واالهتمام المبالغ
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بغ��داد - خا���ض: بالرغ��م من دع��وة وزيرة ال�سح��ة، عديلة حم��ود، مديري��ات ال�سحة يف 
بغ��داد واملحافظ��ات اىل ت�سلم مادة التخدي��ر اخلا�سة بالعمليات اجلراحية م��ن الوزارة اإالأ 
ان مواطن��ني اك��دوا �سحة ه��ذه املادة وحتول اغل��ب املر�سى اىل امل�ست�سفي��ات االهلية .وقال 
مواطن��ون ان م�ست�سفي��ات حكومي��ة كب��رية تع��اين �سحة ه��ذه املادة م��ا ت�سبب بتعطي��ل اجنحة 
العمليات وتاأجيل ما ن�سبته %70 وفق م�سدر �سحي .املواطنون حملوا الوزارة م�سوؤولية ما يجري 
وم��ا يح�سل م��ن ت�رشيب هذه املادة التي تتوافر بكميات هائلة يف املذاخر وامل�ست�سفيات اخلا�سة. اىل 
ذل��ك اأف��اد م�سدر طبي مطلع يف حمافظة ذي قار، ان دائرة �سحة املحافظة اأوقفت العمليات اجلراحية يف 
م�ست�سفي��ات املحافظة بن�سب��ة %90 ب�سبب �سحة مواد التخدير.وقال امل�س��در ان "موظفي م�ست�سفى احل�سني 
التعليم��ي وال��ذي يع��د اك��ر امل�ست�سفي��ات يف حمافظة ذي قار، اب��دوا امتعا�سه��م من موقف احلكوم��ة املحلية 
باملحافظة ب�سبب عدم اتخاذها اإجراءات وا�سحة اأزاء ما يح�سل من ترهل يف الواقع ال�سحي يف امل�ست�سفى"، م�سرياً 
اإىل ان "اغلب املوظفني قاموا يف االآونة االأخرية ب�رشاء )الكانونة( للمر�سى ب�سبب �سحتها هي االأخرى يف امل�ست�سفى".

 

 ك�سفت م�سادر عراقية عن توجه اأمريكي الإعادة جتربة "ال�سحوات"، 
بدءاً م��ن حمافظة االأنبار وانهاء احل�سد الع�سائ��ري وتكرار �سيناريو 
ع��ام 2006، يف حني توقع مراقبون اع��ادة هيكلة اجلي�ض العراقي 

مب�ساعدة امريكية بعد االنتهاء من تنظيم داع�ض .
وكان��ت القوات االأمريكية دعمت ت�سكيل قوات "ال�سحوات" من اأبناء 
ع�سائ��ر االأنب��ار، ع��ام 2006؛ ملقاتلة تنظي��م القاع��دة يف حينها، 
ومنها انطلقت اإىل حمافظات اأخرى انت�رش فيها تنظيم القاعدة، مثل 
دياىل و�س��اح الدين ونينوى.ومتكنت هذه القوات من احلد من قوة 

تنظيم القاعدة انذاك قبل ان تتجاهلها احلكومة .
وُتته��م بع���ض عنا�رش تلك الق��وات بااللتحاق بتنظي��م داع�ض اثناء 
�سقوط مدنهم بيد التنظيم ،وهو امر �سي�سكل عائقا كبريا على تقبلها 

من جانب احلكومة العراقية .
وت�س��ري توقع��ات ملراقب��ني اأن يطلب رئي���ض الوزراء حي��در العبادي 
م�ساع��دة الرئي���ض االأمريكي دونالد ترامب يف اإع��ادة هيكلة اجلي�ض 
العراقي٬ واإعادة اإعمار املناطق املحررة. ويقول رئي�ض مركز التفكري 
ال�سيا�سي الدكتور اإح�سان ال�سمري٬ اإن "العبادي قد يطلب من الرئي�ض 
ترامب امل�ساعدة يف اإعادة هيكلة اجلي�ض العراقي بعد انتهاء معركته 
احلالي��ة �سد داع�ض٬ واأ�سار اإىل اأن "العب��ادي لن ُي�رشك وا�سنطن يف 
التحديات ال�سيا�سية التي تواجهها حكومته مبا فيها دعوات االأقلية 
ال�سني��ة ومطالب االنف�سال الك��ردي"٬ م�سيفًا اأن "العبادي قد يدعو 
اإىل مزيد م��ن التن�سيق فيما يتعلق باحلرب �سد االإرهاب وامل�ساعدة 
االأمريكي��ة يف اإعادة هيكلة املوؤ�س�سة االأمني��ة العراقية وفق اتفاقية 
االإطار االإ�سرتاتيجي بني البلدين". وبني اأنه "يف حال طلب العبادي 
م�ساع��دة وا�سنط��ن يف هيكل��ة املوؤ�س�س��ة االأمنية فاإن ذل��ك �سيتطلب 
وج��ود م�ست�سارين ومدربني اأمريكي��ني يف العراق يف مرحلة ما بعد 
تنظي��م داع�ض لي�سهموا باإع��ادة الهيكلة متى ما ق��رر العبادي البدء 

به��ا الحقا". ولفت ال�سم��ري النظر اإىل اأن "التن�سي��ق االأمني ال يعني 
بال�رشورة الدعوة اىل اإن�ساء قواعد ع�سكرية اأمريكية يف العراق ولن 

ميهد لدخول قوات ع�سكرية اأمريكية مقاتلة". 
يف ال�سي��اق ذات��ه اأكد القي��ادي يف احل�سد ال�سعبي ج��واد الطليباوي 
اأن "م�ساع��ي اإع��ادة ف�سائ��ل م�سلحة على �سكل داع���ض ولكن بغطاء 
وواجهة ر�سمي��ة كال�سحوات اأوغريها مرفو���ض ".وقال الطليباوي 
ل�"اجلورن��ال نيوز" اإنه "على احلكومة املركزي��ة ان حتذر من الدور 
التاآم��ري للقوات االمريكية والذي ال يهت��م مب�سلحة ال�سعب العراقي 
بق��در اهتمام��ه مب�ساحل��ه اخلا�سة".واأ�س��اف اأن “احل�س��د ال�سعبي 
وجميع ف�سائل املقاومة لن ت�سمح بالوجود االجنبي الأي قوة كانت 
الأننا ن�ستطيع حماية بادنا من دون اي م�ساعدة كما يدعي اجلانب 
االأمريك��ي ذلك”.واأ�س��ار الطليب��اوي اإىل اأن “مرحل��ة م��ا بعد داع�ض 

�ست�سهد احلديث ب�سكل اخر عن وجود تلك القوات”.
وي�سه��د ال�س��ارع االنب��اري يف حمافظ��ة االنب��ار انق�س��ام كبري بني 
موؤيد وراف�ض مل���رشوع امريكي جديد يعمل على حل احل�سد ال�سعبي 
والع�سائري وان�ساء �سحوات جديدة تنفذ اجندات �سيا�سية وخارجية 
وق��ال ال�سي��خ ترك��ي العايد ال�سم��ري ع�سو جمل���ض ع�سائر حمافظة 
االنب��ار املت�سدي��ة لاره��اب ملرا�سل )اجلورن��ال ني��وز(، " نرف�ض 
رف�س��ا قاطع��ا كل ا�س��كال التاع��ب بحق��وق احل�س��د الع�سائري يف 
االنب��ار لكونه��م هم م��ن قاتل��وا تنظيم داع���ض ومن ح��ارب تنظيم 
القاع��دة يف عام 2006 وال نري��د العودة اىل املربع االول مب�ساريع 

جديدة مرفو�سة من قبل ال�سارع االنباري".
وا�س��اف ان" ال�سن��وات الثاث املا�سي��ة �سهدت حرب��ًا طاحنة �سد 
تنظي��م داع���ض، ومن �سمد يف اخلن��ادق هم قوات اجلي���ض وال�رشطة 
واحل�سد الع�سائري يف الرمادي وعامرية الفلوجة واخلالدية وحديثة 
وا�ستطاع��ت الع�سائر حترير م��دن االنبار بدعم الق��وات االمنية بكل 

�سنوفها".
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ك�سفت اللجنة االأمنية يف جمل�ض حمافظة بغداد، عن 
عدد العق��ارات واملواقع احلكومي��ة املتجاوز عليها 
م��ن قب��ل االأح��زاب ال�سيا�سي��ة ومنظم��ات املجتمع 
امل��دين واملواطن��ني، مبين��ة اأن عدده��ا و�س��ل اإىل 
600 موقع يف العا�سمة.وقال نائب رئي�ض اللجنة 
حمم��د الربيعي اإن "التج��اوزات على عقارات الدولة 
واملوق��ع احلكومي��ة �سبب��ه غي��اب القان��ون وع��دم 

تطبيق��ه عل��ى املق�رشي��ن واملتجاوزين".واأ�س��اف 
علي��ه  متج��اوز  موق��ع حكوم��ي   600 "هن��اك  اأن 
م��ن قب��ل االأح��زاب ال�سيا�سي��ة ومنظم��ات املجتمع 
امل��دين واملواطن��ني اي�سا"، م�س��ريا اإىل اأن "من بني 
تل��ك التجاوزات االأر�س��ي التي تطل��ق عليها ت�سمية 
احلوا�س��م". واأو�س��ح اأن "اللجن��ة االأمنية يف جمل�ض 
حمافظ��ة بغداد ُتطالب رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
مبحا�سب��ة املتجاوزين على املواق��ع احلكومية بعد 

االنت�سارات التي مت حتقيقها يف البلد".

ا�ستك��ى ا�سح��اب املح��ال التجاري��ة يف النج��ف 
اال���رشف من عدم العدال��ة يف تنفيذ بلدية النجف 
حلملة رفع التجاوزات على االر�سفة امام املحال 
،موؤكدي��ن ان ا�سباب التمييز يف رف��ع التجاوزات 
تع��ود اىل تدخ��ل جه��ات �سيا�سي��ة وحزبي��ة يف 
ا�ستثن��اء بع���ض املح��ال املتج��اوزة مم��ا اث��ار 
حتف��ظ الباقني مم��ن طبقت بحقهم اج��راءات رفع 

التجاوزات .
وق��ال احد ا�سحاب املحال التجارية مازن العلي 
ل�"جورن��ال نيوز ان" رفع التجاوز يجب اأن يكون 
متكام��ل ولي���ض فقط رف��ع املظ��ات ، واملحاباة 
كان��ت وا�سح��ة وقد �ساه��دت حملة دائ��رة بلدية 
النجف االأ�رشف �سباح هذا اليوم يف �سارع نقابة 

املعلمني ب��ني حي الغدير والكرام��ة تركت بع�سًا 
من املظ��ات املو�سوع��ة اأمام املح��ات وازالت 

االأخرى " .
وا�س��اف ان" ه��ذه �س��وارع لي�س��ت رئي�سي��ة يف 
البلدي��ة م��ن رف��ع  املحافظ��ة بينم��ا ال تتمك��ن 
التج��اوزات يف �س��ارع االإم��ام علي علي��ه ال�سام 
طري��ق ) جن��ف - كوفه ( فنج��د وج��ود اإ�ستخدام 
لاأر�سف��ة وبناء فوقها وقواط��ع زجاجية ت�ستغل 
كمق��رات ل���رشكات وواجه��ات لفن��ادق ومطاعم 
تابع��ة جلهات تدع��ي اأنه��ا موؤ�س�س��ات و�رشكات 
لكنه��ا باحلقيق��ة وهمية ب��كل تفا�سيله��ا فلماذا 
ال تتج��ه البلدية لرفع ه��ذه التجاوزات"،مو�سحا 
ان هن��اك �سغوطات يتعر�ض له��ا موظفو البلدية 
م��ن قب��ل م�سوؤول��ني وا�سخا�ض نافذي��ن واحزاب 

وغريها .

 اكدت ع�سو جمل�ض النواب عن االحتاد الوطني الكورد�ستاين ريزان �سيخ 
االنتخابات. قانون  بتعديل  مرتبط  ال�سيا�سية  الت�سوية  مترير  اأن  دلري 
الت�سوية  بتمرير  رغبت  اذا  ال�سيا�سية  االح��زاب  ان  دل��ري  �سيخ  وقالت 
مفو�سيات  عمل  ان  مبينًة  االنتخابات،  قانون  تعديل  فعليها  ال�سيا�سية 
االنتخابات يف كل دول العامل هو اال�سا�ض يف اي عملية �سيا�سية اال يف 
العراق فانها تعد م�سكلة كبرية لكون اع�سائها ح�سلوا على �سوء اخ�رش 
من الكتل ال�سيا�سية لتبواأ منا�سبهم ،مبينًة ان مفو�سية االنتخابات يف 
العراق يجب ان تت�سكل من اع�ساء م�ستقلني وال يخ�سعون الي حما�س�سة 
حزبية ، لت�سحيح ال�سورة اخلاطئة عنها وزيادة الثقة بنتائج االنتخابات 

والعملية ال�سيا�سية فيما بعد.
واأملحت �سيخ دلري اىل ان رئي�ض الوزراء قد حدد ال�16 من ايلول املقبل 

جتري  ان  يجب  نف�سه  الوقت  املحافظات،يف  جمال�ض  النتخابات  موعداً 
هذه االنتخابات باالع�ساء اجلدد امل�ستقلني للمفو�سية، الن ال�سعب ظلم 
للمفو�سية  واداء  انتخابية  قوانني  خال  من   ال�سابقة  ال�سنوات  خال 
يو�سع يف دائرة اال�ستفهام ، ال�سيما وان تهم التاعب والتزوير �سدرت 
من اغلب القوى ال�سيا�سية  جتاه  النتائج وبالتايل م�سادرة ا�سواته اىل 

ا�سخا�ض واحزاب اودت بالبلد اىل الهاوية.
وكان رئي�ض جمل�ض النواب �سليم اجلبوري، اكد حاجة املنطقة اىل ت�سوية 

تاريخية ال تكون يف العراق فقط.
مع  الت�ساوري  االجتماع  خال  قال  اجلبوري  ان   ، ملكتبه  بيان  وذكر 
ال  ان  يجب  التاريخية  الت�سوية  "فكرة  ان  العربية،  الدول  بعثات  روؤ�ساء 
تكون م�سطلحا م�ساحبا لاأزمة العراقية وح�سب بل ان املنطقة باأ�رشها 
بحاجة اىل ت�سوية تاريخية تعمل على اإنهاء كل مظاهر التوتر فيها حزمة 

واحدة مع قدر من التنازالت املوؤملة لاأطراف الفعالة عربيا واقليميا".

واأ�ساف "بوجودكم هنا حقيقة الرتابط بيننا كدول �سقيقة جتمعنا خيمة 
الذي  الواحد  وال��دم  العظيم  امل�سرتك  والتاريخ  ال�ساد  ول�سان  العروبة 

ننتمي اليه ونعتز به".
واأ�سار اجلبوري اىل اأن "العراق كان وما زال و�سيبقى فعاال ومهما، وقد 
بددمت بذلك جميع املخاوف للبع�ض يف تاأكيد جاهزية بغداد ال�ستقبال 
البعثات الدبلوما�سية حيث اأنتم بني اهلكم واخوانكم باأمن و�سام واحلمد 

هلل وتعي�سون مع البغداديني حياتهم".
االأمين من  اجلانب  الكبرية يف  انت�ساراتها  البطلة حتقق  "قواتنا  وتابع 
و�سجاعتهم  معركتهم  بعدالة  العراقيني  اميان  بف�سل  ذلك  وكل  املو�سل 
اىل  النظر  الفتا  اأر�سهم"  من  االره��اب  طرد  على  واإ���رشاره��م  الكبرية 
اإنهاء عاقة  على  العرب  با�سقائنا  اإىل عاقتنا  ننظر  ومازلنا  كنا  "اأننا 
تكامل ، مبنية على اأ�سا�ض االحرتام املتبادل والتعاون لتحقيق امل�سالح 

امل�سرتكة بني بلداننا".

 انتظ��ر �س��كان مدينة النا�رشية التابع��ة ملحافظة ذي 
قار بفارغ ال�سر افتت��اح مطارهم الدويل الذي اأعلنته 
وزارة النق��ل ح��ني ح���رشت قبل ا�سهر ملوع��د افتتاحه 
بح�سور ر�سمي و�سعب��ي٬ لريجع بعدها اهل النا�رشية 
ب�"خيب��ة امل"٬ كب��رية وهم ي�ساه��دون املنظر البائ�ض 
للمط��ار الذي رمب��ا "كراج الع��اوي"٬ الواقع يف بغداد 

اف�سل من حاله. 
واالإدارة  م��كان  كل  يف  انت���رشت  الت��ي  فالنفاي��ات 
ال�سيئ��ة حلف��ل االفتت��اح٬ وحت��ى "الب�س��اط االأحم��ر"٬ 
ال��ذي ا�ستخدموه يف افتتاح احلفل كان "خرقة بالية"٬ 
حي��ث مل يكلف منظم احلف��ل نف�سه بان ي�سرتي "ب�ساطًا 
جديداً"٬ م��ن اجل ان يظهر احلفل ب�س��ورة "حمرتمة"٬ 
وهم يفتتحون "مط��ارا دوليا" يردون من خاله جذب 
ال�سي��اح االأجان��ب قب��ل املواطن��ني خ�سو�س��ا بع��د ان 

�سم��ت اليوني�سكو "االهوار"٬ اىل الئحة الرتاث العاملي 
العامل املهم ال��ذي يوؤدي اىل جذب ال�سياح اىل مناطق 

االهوار الواقعة جنوبي الباد. 
كم��ا ان احلواج��ز "ال�سبات" الت��ي ا�سُتخدمت كبوابات 
الق��ت �سخرية كبرية م��ن االأو�ساط ال�سعبي��ة والثقافية 
الذي��ن ع��روا ع��ن "ا�ستيائه��م"٬ م��ن هك��ذا اأفعال غري 
ح�ساري��ة وغري الئقة مبدينة تعد من املدن التي �سبقت 

الب�رشية بح�ساراتها وذوقها الفني واالدبي.
 نا�سط��ون طالبوا اجلهات املعني��ة بفتح حتقيق �رشيع 
وعاج��ل يف ه��ذا االم��ر ال��ذي و�سف��وه ب�"امل�س��ني"٬ 
ومي���ض �سمعة اهايل النا�رشي��ة وهم ا�سل ال�سعر والفن 
وال��ذوق٬ م�سددي��ن على ���رشورة حما�سب��ة املق�رشين 
واحالتهم اىل النزاه��ة لك�سف امل�ستحقات التي ح�سلوا 
عليه��ا٬ و�سبب "ال�سحالة" الت��ي اجتاحت حفل افتتاح 
املط��ار وك�سف االأ�سخا�ض الذي��ن ت�سببوا بهذا االإ�سكال 

"االأخاقي" على حد قولهم.

3000 عنصر سجلوا أسماءهم من أبناء المناطق المحررة

خطوات أميركية إلعادة "الصحوات" وإنهاء دور الحشد و"هيكلة" المؤسسة العسكرية العراقية

أكراد السليمانية يشترطون: التسوية السياسية مقابل تعديل قانون االنتخابات

احتفالية بائسة.. مطار الناصرية الدولي يستهل أولى رحالته بـ"األزبال والصبات وبساط متهرئ" !

الكشف عن 600 موقع حكومي متجاوز عليه 
من قبل األحزاب وجماعاتها

القانون ينفذه الفقراء فقط .. استثناء محال 
من رفع التجاوزات بضغوط سياسية

بغداد-خاص

األنبار – عمر الدليمي

بغداد - خاص

النجف - االء الشمري

ذي قار - خاص

بغداد - حسين فالح
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عصام حمد: نمتلك االمكانات 
للفوز على الجيش السوري

أين كانوا في السنوات العجاف.. برلمانيون يستفيقون من "نومهم" ويبدون تخوفهم من مستقبل"الديون" األجنبية !

مخاطر مطالعة كتب السحر 
على المجتمع العراقي


