
م���روع االقلي��م يف الب���رة لي���س بعي��دا ع��ن امل�شهد 
ال�شيا�ش��ي و�شيئا ف�شيء بدا هذا االم��ر يطفوا حيث يقول 
ابرز ال�شخ�شيات الت��ي تطالب باالقليم يف الب�رة وهو 
القا�ش��ي وائل عب��د اللطيف للجورنال "ال��راأي ال�شيا�شي 
يج��ب ان ال يعل��و ويت�شي��د عل��ى ال��راأي الد�شت��وري وهذا 
اخلط��اأ وقعت ب��ه خمتلف الكت��ل ال�شيا�شية ع��ن جهل او 
ع��ن غفل��ة وانته��اك الد�شت��ور الذي من��ح اقام��ة االقليم 
ملحافظ��ة او اكرث لتكوين االقليم بناًء على معطيات وقد 

حاولن��ا بهذا امل�روع يف ع��ام 2008 وتعر�شنا حلرب 
م��ن خمتل��ف اجله��ات". ويبني عب��د اللطي��ف للجورنال 
ان "اجله��ات ال�شيا�شي��ة والكت��ل املوؤث��رة �شتختل��ف يف 
املرحل��ة املقبل��ة وهي لي�شت كم��ا كانت �شابق��ا ولدينا 
�شع��ود ونزول والو�شع الراهن هو يف نزول وعلى الرغم 
م��ن امتالك تل��ك اجلهات كل االمكاني��ات من اعالم وما 
�شاب��ه لكن ال�شعب ب��داأ يقراأ بدقة ف�شل بع�س تلك اجلهات 
وال�شع��ب ما���سٍ معن��ا يف م���روع االقلي��م وانطالقن��ا 
�شيك��ون بعد حترير املو�شل" ،مبين��ا ان الكتل ال�شيا�شية 
اقلي��م  ت�شكي��ل  اذا مت  �شتت���رر م�شاحله��ا  املوج��ودة 

الب���رة والقتال احلايل يف الب���رة على امل�شالح وما 
�شابه وعلى ال���ركات النفطية والبرتودوالر وما �شابه" 
،م�ش��را اىل ان "ال�شخ���س ال��ذي ي�شغ��ل من�ش��ب وزير او 
م�شوؤول يف الدولة الكبرة �شرى ان هذا امل�روع �شي�ر 
مب�شلحته مع مرور الزمن، ويف حال تطبيق االقليم فان 
ه��ذه اجلهات يج��ب عليه��ا ان حترتم الد�شت��ور يف حال 
ان�ش��اء االقلي��م يف الب�رة" .   ويك�ش��ف عبد اللطيف عن 
ان "رئي�س ال��وزراء ال�شابق نوري املالكي كان معار�شا 
وه��و من اف�ش��ل م���روع االقليم وكان م��ن املعار�شني 
للم���روع واليوم رئي�س ال��وزراء حيدر العب��ادي الرجل 

لديه اختالف كبر عن الكثر من القوى" ،الفتا النظر اىل 
ان "البلد مع مرور الزمن بداأت تتولد فيه طاقات �شبابية 
جدي��دة ،مبين��ًا "توجد مقاربة ب�شيط��ة  لو حتولت بع�س 
املحافظ��ات اىل اقلي��م  من ع��ام 2006 وحتى االن اىل 
اقليم مل��ا ا�شتطاعت داع�س احتالل ثلث االر�س العراقية 
ومل��ا ا�شتطاع الف�شاد االداري اأن يوؤدي دوره ب�شكل كبر 
وملا حتكم م�شعود البارزاين بنفط حمافظة اربيل وكثرا 
م��ن املنغ�شات الت��ي ح�شل��ت يف احلك��م والدميقراطية 
التوافقي��ة الت��ي ا�ش�ش��وا عليه��ا نظ��ام احلك��م فه��م م��ن 
تالعب��وا باحلك��م" . ويق��ول املحل��ل واالعالم��ي �شهاب 

احم��د للجورن��ال ان اغلب املوجودي��ن يف الب�رة رمبا 
يرون ان م���روع االقليم �شيخدم ال�ش��ارع لكن التخوف 
هو من ع��ودة ال�شخ�شيات الفا�شل��ة املوجودة يف احلكم 
حالي��ا يف قي��ادة امل���روع وه��ذا االم��ر �شيك��ون نقطة 
�شلبي��ة يف الب���رة اذا م��ا ح�ش��ل ذلك ،مبين��ا ان هناك 
بع���س املوجودي��ن طالب��وا بامل���روع لكنه��م �شعدوا 
عل��ى اكت��اف ال�شعب وتول��وا منا�شب وترك��وا امل�روع 
وكل املنا ان يكون امل�روع متوافرا لتتواله �شخ�شيات 
كف��وءة حري�شة على ال�شعب الب���ري ال على م�شاحلها 
ومنافعه��ا ال�شخ�شي��ة . املواط��ن اب��و �شم���س اجلزائ��ري  

يق��ول للجورنال ان مطلب اقليم الب���رة هو جماهري 
املركزي��ة  احلكوم��ات  م��ن  عانين��ا  النن��ا  حمل��ه  ويف 
واملحلية التي مل تقدم اي �شيء للب�رة والواقع اخلدمي 
من �ش��يء اىل ا�شوء ف�شال عن اهمال احلكومة االحتادية 
الذي حلق بالب�رة واليوم نفتقد اىل ادارة جيدة لالقليم 
ونتمن��ى يف امل�شتقب��ل القريب ان تات��ي �شخ�شية جادة 
له��ا حر�س لتقات��ل من اجل ان�شاف الب���رة من بط�س 
احلكوم��ات ال�شابقة فالي��وم اكرث الوافدي��ن اىل الب�رة 
عندما ي�شل��ون اىل بداية مركز املحافظة يجدون الواقع 

املزري للخدمات .

بعد سنوات من الوعود.. قرار تثبيت 40 ألف من موظفي العقود في وزارة الكهرباء "صار في خبر كان"!
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الكولونيا والعود.. أجمل عطور 
الطيبين التي طواها النسيان

أخطاء تقترفينها في المكياج 
تجعلك تبدين أكبر سنًا! تجنبيها
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بغ��داد- ح�شني فالح : ك�ش��ف ع�شو جلنة النفط والطاقة النيابية “ح�شني العوادي”، 
عن وجود 40 األف موظف ب�شفة عقد يف وزارة الكهرباء، م�شرا اإىل ان وزارة املالية 

اأوقفت قرار حتويلهم اإىل موظفني على املالك الدائم.
وق��ال “العوادي ان “اللجن��ة املالية يف جمل�س النواب وجلنة النفط الربملانية اتفقتا قبل 
اقرار املوازنة العامة 2017 على عدم حذف درجات احلذف واال�شتحداث يف وزارة الكهرباء 
باعتبارها من وزارات التمويل الذاتي”، م�شرا اىل اأننا “فوجئنا بعد اقرار املوازنة باإيقاف تلك 
الق��رارات م��ن قب��ل وزارة املالية بحجة االأزم��ة املالية، ما ت�شبب بحرم��ان 40 الف موظف ب�شفة 

عقود من حقهم القانوين”.
واأو�ش��ح، ان “جلن��ة النفط والطاقة �شتجتمع مع وزارتي املالية والكهرب��اء لو�شع �شقف معني حل�شم هذا 

امللف وتثبيت ما يقارب ال�4 اآالف �شخ�س �شنويا على املالك الدائم للوزارة”.

 
ك�ش��ف م�ش��در مقرب من ال�شف��ارة االمركية يف بغ��داد ان الرئي�س 
االمركي دونالد ترامب طالب القادة العراقيني من ال�شنة وال�شيعة 
والك��ورد بتو�شيح موقفهم النهائي جتاه ايران لكونه ب�شدد اتخاذ 

قرارات �شعبة تخ�س ال�شاأن العراقي .
واك��د امل�ش��در ان ترام��ب ابل��غ م�ش��اء اأول اأم���س االثن��ني ال�شف��ر 
دوغال���س �شليم��ان ،ان يو�ش��ل ر�شال��ة اىل قادة الع��راق من ال�شنة 
وال�شيع��ة والكورد لتو�شيح موقفه��م النهائي جتاه ايران ، واو�شح 
امل�ش��در ال��ذي مل ي�ش��اأ االف�شاح ع��ن هويت��ه ، ان الرئي���س ترامب 
ب�ش��دد اتخاذ ق��رارات و�شفها بال�شعبة حي��ال �شا�شة العراق لكنه 
ينتظ��ر الو�ش��وح يف الروؤي��ا من خ��الل تبيان موقفه��م ككل جتاه 
اي��ران وح�شم ال�راعات واالنق�شام��ات ال�شيا�شية بينهم . وا�شاف 
، ان الرئي���س ترام��ب اوعز لل�شفر دوغال�س ب��اأن يحث قادة العراق 
ب�رورة العمل بجدية نحو حتقيق انتحابات عادلة و�شفافة تاتي 
ع��ن طريق اق��رار قان��ون جديد لالنتخاب��ات ياأخذ بنظ��ر االعتبار 
م�شاهم��ة اجلمي��ع وم�شارك��ة كل االط��راف العراقي��ة وم��ن جميع 
االثني��ات والطوائ��ف عل��ى ان يكون هناك دور اك��رب ملمثلية االمم 
املتح��دة بالع��راق يف تنظي��م تل��ك االنتخاب��ات واال���راف عليها 

وا�شتقدام مراقبني دوليني من الدول ذات النظم الدميقراطية.
وكان وف��د م��ن الكونغر���س االأمركي اك��د لرئي�س جمل���س الوزراء 
حي��در العب��ادي٬ االثن��ني٬ ان العراق مقبل على ازده��ار كبر على 
الرغ��م م��ن التحدي��ات االقت�شادية الت��ي يواجهها. وذك��ر املكتب 
االعالم��ي للعب��ادي٬ يف بي��ان ان "رئي���س جمل���س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي ا�شتقبل مبكتبه٬ وف��دا من الكونغر���س االمركي برئا�شة 
النائ��ب ال�شي��د رودين فريلنغهاي�ش��ن رئي���س جلن��ة التخ�شي�ش��ات 

املالية يف الكونغر�س"
م�شدر متخ�ش�س بال�ش��وؤون االمركية العراقية ف�شل عدم الك�شف 
ع��ن ا�شم��ه او�شح ل� "اجلورن��ال" انه "بعد ف�ش��ل دول اخلليج بدور 

الري��ادة العربية، تدارك��ت وا�شنطن اخطاء املا�ش��ي، وبداأت بخلق 
�شيا�شة جدي��دة بان تكون بغداد بي�شة قبان االعتدال يف املنطقة، 
م��ع تقلي�س نفوذ طهران داخ��ل العراق، باال�شافة اىل اتفاق م�ر 
والعراق على قرب توريد مليون برميل نفط عراقي للقاهرة ب�روط 
مي���رة، وه��ذا هو ا�شا�س ع��ودة العراق والقاه��رة اىل دور الريادة 
العربي��ة". وا�ش��اف ان "الع��راق �شيك��ون احل��د الفا�ش��ل لالطماع  
الرتكي��ة وااليراني��ة الحي��اء امرباطوريت��ني تاأريخيت��ني حتاوالن 
اع��ادة بنائه��ا، من خ��الل تدخالته��م يف ال�ش��وؤون العراقي��ة، وان 

العراق �شيكون كبح جماح هذين الدولتني".
وا�ش��ار امل�شدر اىل ان "وا�شنطن طبقت يف العراق �شيا�شة الفو�شى 
اخلالق��ة، فيم��ا �شميت يف بع���س البلدان بالربي��ع العربي، وكانت 
النتيج��ة �شع��ود ق��وى متطرفة واخ��رى م�شلحة تدي��ن بالوالء اىل 
قوى خارجية، كما ح�ش��ل يف م�ر والعراق"، مبينا ان "وا�شنطن 
بداأت بعد و�شول هذه ال�شيا�شة اىل مراحلها االخرة بايجاد تدابر 
�شيا�شي��ة خا�شة يف م�ر، من خ��الل دعم اجلي�س باخراج جماعة 
االخ��وان امل�شلمني من �شدة احلكم، وانهاء الوج��ود ال�شيا�شي لهذه 
اجلماع��ة، وتقلي�س تطلع��ات اوردوغان بالتو�ش��ع الرتكي باجتاه 
ارا�شي بع�س الدول، وت�شذيب اخلطاب ال�شيا�شي ال�شعودي، ثم جاء 
دور الع��راق االن، حي��ث بداأت اوىل اخلط��وات املتمثلة ع�شكريًا يف 
حرب العراق �شد االرهاب، ودعم �شيا�شي متثل با�شتقبال العبادي 
كاأول زعي��م عرب��ي يف وا�شنط��ن، و�شددت وا�شنطن كث��راً على انه 
اول زعيم عربي، وهي ا�شارة اىل وجوب عودة العراق اىل احلا�شنة 

العربية، وتقليل النفوذ االيراين داخل العراق".
وب��ني امل�شدر ان "وا�شنط��ن زادت من �شغطها على ايران بق�شفها 
ملطار ال�شعرات يف �شوريا، وهي ر�شالة وا�شحة و�ريحة اىل كل 
من رو�شيا وايران، ان املنطقة يجب ان تذهب اىل حالة اال�شتقرار"، 
م�ش��را اىل ان "وا�شنط��ن ال حتت��اج اىل اي اذن او ترخي�س من اأي 

جهة كانت لتحقيق م�شاحلها اال�شرتاتيجية الكربى".
التتمة يف ال�صفحة 2

���رح ع�شو املكت��ب ال�شيا�ش��ي لع�شائب اهل احلق 
“حمم��ود الربيعي” مالب�ش��ات ما حدث يف احلرم 
اجلامعي جلامع��ة القاد�شية مقدما تو�شيحا حيال 
التوت��رات التي حدثت اأول اأم���س االثنني،  بني عدد 
من طلب��ة جامعة القاد�شي��ة يف حمافظة الديوانية 
وحماي��ة االأمني الع��ام لع�شائب اأهل احل��ق ال�شيخ 

قي�س اخلزعلي .
 وق��ال “الربيع��ي” يف اإي�شاح��ه ،اأن ” االحتفالية 
اأقامته��ا جامع��ة القاد�شي��ة وبالتعاون م��ع هيئة 
احل�ش��د ال�شعبي احتفاًء باالنت�ش��ارات الكبرة التي 
حتقق��ت على تنظيم داع���س وكان ح�شور اخلزعلي 

يف  كلم��ة  الإلق��اء  اجلامع��ة  م��ن  ر�شمي��ة  بدع��وة 
االحتفال .

وتاب��ع “الربيع��ي”  اأن ” اثن��ني م��ن الطلبة حاوال 
عم��ل �شو�رة واطالق هتاف��ات فقام حماية احلرم 
اجلامع��ي باإخراجه��م م��ن القاعة وه��م معروفون 

بانتمائهم اىل التيار )املدين(”.
واأ�ش��اف ان��ه “وبع��د التحقيق معهم م��ن قبل اأمن 
اجلامعة تبني انهم كان��وا يتعمدون افتعال م�شكلة 

وعمل �شو�رة”ح�شب تعبره.
واأ�شار “الربيعي” اىل اأن ” البع�س حاول ان يهتف 
بهت��اف منفر رف�شه زعيم التي��ار ال�شدري مقتدى 
ال�ش��در به��دف اإثارة الفتنة الت��ي ف�شلت يف مهدها 

نتيجة وعي الطلبة مبا يدور حولهم”.

ريا���س  بغ��داد  حمافظ��ة  جمل���س  رئي���س  ع��زا 
الع�شا���س، تاأخ��ر عقد موؤمت��ر ال��دول املانحة اىل 
اخلالف��ات ال�شيا�شي��ة يف العراق، م�ش��را اىل وجود 
خ��الف بني رئا�شت��ي اجلمهوري��ة وال��وزراء ب�شاأن 
رعاي��ة املوؤمت��ر. واأو�ش��ح الع�شا���س ان "اخلالف 
كل  ورغب��ة  وال��وزراء  اجلمهوري��ة  رئا�شت��ي  ب��ني 
واحدة منهما ان تكون هي راعية ملوؤمتر املانحني 
ت�شب��ب بتاأخر عقده، ما عرقل ح�ش��ول العراق على 

االموال الالزمة العادة اعم��ار املناطق املت�ررة 
م��ن االره��اب". واأ�ش��اف ان "عدم ح�ش��ول توافق 
�شيا�ش��ي عل��ى رعاي��ة موؤمت��ر املانح��ني الدوليني 
يجعل ال��دول الداعمة توجه املن��ح اىل دول اخرى، 
م��ا ي�شبب خ�ش��ارة الع��راق تلك املنح��ة ال�شخمة". 
اال���راع يف  "���رورة  عل��ى  الع�شا���س،  و�ش��دد 
عق��د موؤمت��ر املانح��ني، لتوفر املنح��ة والقرو�س 
الدولي��ة الت��ي يحتاجها البلد مع وج��ود عجز كبر 
يف املوازنة العراقية م��ا �شكل عائقًا الإعادة اعمار 

وتاأهيل املناطق املنكوبة ب�شبب االرهاب".

فّجر رئي�س الوقف ال�شني “عبداللطيف الهميم” اأول ام�س االثنني ،   ازمة 
م��ع احل��زب اال�شالمي واحتاد الق��وى على خلفية احالة ام��ام جامع ابي 
حنيفة اىل جلنة حتقيقية بعد توجيهه اتهامات بالف�شاد للديوان، وان�شم 

اىل امل�شاندين للهميم “مفتي العراق” مهدي ال�شميدعي.
ونفى بيان للوقف ال�شّني، االنباء التي اأوردها البع�س حول ا�شدار عقوبة 
بح��ق اأي اإمام وخطيب خالل امل��دة املا�شية ومن بينهم اإمام جامع ابي 
حنيف��ة النعمان ال�شيخ عبدال�شتار عبداجلب��ار املياحي، موؤكدا انه “�شّكل 
جلن��ة حتقيقية مبا جاء يف احدى خطبه وحملت اتهامات باطلة ملديري 

وموظفي الوقف ال�شّني بالف�شاد”.

وو�شف احلزب االإ�شالمي االجراءات التي اتخذها الوقف ال�شني بحق امام 
جامع اب��ي حنيفة ب�”التع�شفية واملرفو�شة ” ع��اداً “ان املجمع الفقهي 
ميث��ل مرجعية اأهل ال�شّنة ال�رعية، واع�شاوؤه العلماء اأمناء على م�شالح 
امل�شلم��ني واأوقافهم”. ب��دوره اأكد نائب رئي���س اجلمهورية والقيادي يف 
احتاد القوى اأ�شامة النجيفي ان االتهامات “لن متر ب�شهولة وعلى الهميم 
اأن ي��درك بو�شوح وج��الء اأن حماوالت ا�شتغالل االأو�ش��اع للو�شول اإىل 

ت�شفية ح�شابات اأمر لن مير“ على حد تعبره.
م��ن جانب اخر اكد “مفت��ي جمهورية العراق” مه��دي ال�شميدعي خالل 
زيارت��ه رئي���س دي��وان الوق��ف ال�شن��ي ” ا�شتم��راره باال�ش��الح وع��دم 
الت�شاه��ل مع من يحاول اال�ش��اءة والت�شنيع بالدي��وان ورئي�شه ، ويعدها 
خط��وة موفقة لالإ�ش��الح “. ومنذ تعي��ني رئي�س الوزراء حي��در العبادي، 

عبداللطيف الهميم رئي�ش��ا للوقف ال�شني واالخر يخو�س �راعًا خمفيًا 
مع املجمع الفقهي الذي يرى انه االأحق بت�شمية مر�شح هذا املن�شب.

يذك��ر ان املجمع الفقه��ي، الذي يراأ�شه حاليا اأحمد ح�ش��ن الطه، ُيعد اأكرب 
مرجعي��ة ديني��ة ل�شّن��ة الع��راق، ويتخذ م��ن جامع اب��ي حنيفة مق��را له، 
ويتمت��ع فيه احل��زب اال�شالم��ي بثقل كب��ر. وتتعدد اجله��ات واالأطراف 
الت��ي تّدعي متثي��ل املرجعية الدينية للمكون ال�شني ع��دا املجمع الفقهي 
ومنه��م “جماعة علماء الع��راق” التي يراأ�شها ال�شي��خ خالد املال املقرب 
م��ن التحال��ف الوطن��ي و”دار االإفت��اء العراقي��ة” برئا�ش��ة ال�شيخ مهدي 
ال�شميدع��ي املق��رب من رئي�س ال��وزراء ال�شابق ن��وري املالكي و”مفتى 
الديار العراقية” رافع الرافعي املطلوب لدى ال�شلطات العراقية باالإ�شافة 

اىل ال�شيخ عبدامللك ال�شعدي الذي يقيم يف عّمان حاليًا.

ك�شف��ت ت�ريب��ات وتقاري��ر م��ن داخ��ل مط��ار النجف 
اال���رف ال��دويل بان �شبه��ات ف�شاد وهيمن��ة �شيا�شية 
عل��ى امل��وارد ت�ش��ع عالم��ات ا�شتفه��ام حي��ال ادائ��ه 
فوفق��ا لتقرير من داخل املطار فان عملية ادارة امواله 
ت�شوده��ا ال�شبابي��ة وال تذه��ب اىل خزين��ة املحافظ��ة 
او حت��ى الدول��ة . وقال م�شدر من داخ��ل مطار النجف 
للجورنال انه " يف الع�رين من متوز من العام 2008 
مت افتتاح املطار ر�شميا ب��ادارة �ركة عقيق القاب�شة 
الكويتي��ة خلدم��ة الطران الت��ي تعد اجله��ة امل�شتثمرة 
وتطل��ع ابن��اء املحافظة المتام هذا امل���روع من اجل 
اال�شتف��ادة من ايرادات��ه يف اعم��ار حمافظتهم وتوفر 
اخلدم��ات الت��ي تلي��ق به��ا عا�شم��ة لل�شياح��ة الدينية 
والعلمي��ة ". وا�ش��اف ان " ع��ام 2009 وبع��د خ��روج 
ال�ركة امل�شتثمرة قام جمل�س حمافظة النجف بت�شكيل 
جمل���س الدارة املط��ار ا�شطدم مبا���رة باملحا�ش�شة 
احلزبي��ة وبداأت ال�راعات ح��ول احل�ش�س وامل�شاريع 

والتعيين��ات في��ه " . وب��ني ان " االدارة اجلدي��دة تع��د 
خمالف��ة للقوان��ني والد�شتور لكون اغل��ب اع�شائها هم 
اع�ش��اء يف جمل�س املحافظة وهذا يتنافى مع الد�شتور 
والقان��ون ال��ذي ال يجي��ز لل�شلط��ة الت�ريعي��ة القي��ام 
مبهام ووظائف تنفيذي��ة ت�شببت بتكري�س املحا�ش�شة 
وا�شتبع��اد الكفاءات التي كان م��ن املمكن ان تت�شدى 
الدارة املطار ب�شكل مهني وعلمي ". واكد امل�شدر الذي 
رف���س الك�شف عن ا�شمه حفاظا عل��ى وظيفته وحياته 
ان " م��ن جملة املخالفات القانوني��ة االخرى املعمول 
به��ا التعاق��د مع اع��داد كبرة م��ن املوظف��ني الذين ال 
تت��الءم تخ�ش�شاتهم مع العمل وبالعملة ال�شعبة االمر 
ال��ذي يخالف قوانني اجور العقود يف الدولة العراقية " 
. مو�شح��ا ان " ادارة اموال املط��ار التي من املفرت�س 
ان تخ�شع جلهة مهنية متخ�ش�شة موؤلفة من حما�شبني 
مهنيني وجهات رقابية تدقق يف ايراداته فهي ت�شطدم 
مع جمل�س االدارة احلايل الذي يعد نف�شه جمل�شا اداريا 
ورقابي��ا ما مين��ع اي جهة من ممار�شة ال��دور الرقابي 

على ايرادات املطار " .

ترامب بصدد اتخاذ قرارات صعبة بشأن بغداد..

واشنطن تعيد حساباتها في العراق وطهران وتحصن نفوذها بقيادات سياسية جديدة 

الوقف السني يحقق مع خطيب جامع أبي حنيفة.. وحرب مستعرة على مرجعية أهل السنة

هذه أسرار مطار النجف.. أعضاء مجلس المحافظة يهيمنون على إدارته وأمواله ال تذهب إلى خزينة الدولة!! 

العصائب تروي ما جرى في  جامعة القادسية.. 
"تيار" ومسؤول فيه وراء "الشوشرة" التي حدثت !!

خالف بين رئاستي الجمهورية والوزراء على حق "رعايته" 
يؤخر عقد مؤتمر الدول المانحة!!

بغداد - حيدر الدعمي

بغداد- أنمار الهيتي

بغداد – خاص 

 بغداد  خاص

النجف - خاص

 البصرة – محمد الجابري
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اتحاد الكرة يصدر قرارات إصالحية
والمتظاهرون يردون بالنفي

طبول إقليم البصرة تقرع من جديد.. المالكي أفشل خطواته األولى والعبادي "متردد" والوجوه الفاشلة تتربص به

حمامات الكبريت جنوب الموصل 
تجمع الجنود والنازحين
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