
�شه��دت م��دن حمافظ��ة االنب��ار املح��ررة م��ن تنظي��م 
داع�ش االرهابي ع��ودة مئات اال�رس النازحة واملتورط 
ابناوؤها مع التنظيم اىل مناطقهم بعد دفع مبالغ مالية 
"ر�ش��اوى" اىل جه��ات �شيا�شية وحزبي��ة و�شخ�شيات 
ال�شاحن��ات  متنف��ذة م��ع امل�شاوم��ة وابت��زاز �شائق��ي 
ل�شم��ان دخ��ول الب�شائع ع��ر نقاط التفتي���ش . ويرى 
ال�شي��خ جم��ال �ش��اري اجلميلي اح��د وجه��اء الفلوجة 
ان" الع�شائ��ر منعت دخول اال���رس النازحة اىل املناطق 

املحررة لكونهم خاليا نائمة ومتورطني مع داع�ش لكن 
هناك جهات معروف��ة اعادتهم بعد دفع مبالغ مالية".
واو�شح" هناك امور كثرية ي�شاَوم عليها املواطن بدفع 
الر�ش��اوى منها نقل االثاث م��ن منطقة اىل اخرى حيث 
ال يتم اال بوجود وا�شطة و�شما�رسة لهذا الغر�ش، وحني 
ته��رب االغنام واملوا�شي م��ن مدن االنبار اىل خارجها 

فهي من دون حما�شبة اأو مالحقة للمتورطني".
ام��ا املحل��ل االمني حامد عب��د اهلل املحم��دي فقد ذكر 
ان" ه��ذه االنتكا�شات يف الواق��ع االقت�شادي واالداري 
حلكوم��ة االنب��ار ب�شب��ب خملف��ات احل��روب ومعان��اة 

املحافظ��ة بع��د �شيط��رة داع���ش االرهاب��ي عل��ى اغلب 
مناطق االنبار ولثالث �شنوات م�شت".

اال  تنته��ي  ل��ن  امل�ش��اكل  ه��ذه  ان" حل��ول  مو�شح��ا 
مبحاربة املف�شدين وحما�شبتهم وفق الق�شاء والقانون 
وا�شتئ�شال اف��ة الف�شاد من دوائر الدولة املدمرة ب�شبب 

وجود عنا�رس فا�شدة اداريا وماليا".
ام��ا العقيد جمعة فزع اجلميل��ي اآمر لواء كرمة الفلوجة 
للح�ش��د ال�شعب��ي  فقد اأو�شح ملرا�ش��ل )اجلورنال نيوز(، 
ان" الو�ش��ع االمن��ي م�شتق��ر ب�ش��كل كام��ل وال وج��ود 
لر�ش��اوى تدف��ع اىل نق��اط التفتي���ش او اىل �شخ�شيات 

اخ��رى ل�شم��ان دخ��ول اال���رس الداع�شي��ة اىل مناطقها 
الأن ق��رار منعه��م نافذ من دون مناق�ش��ة ولن يعود من 
ت��ورط بقتل االبرياء". وا�ش��اف ان" نقاط التفتي�ش يف 
م��دن االنبار موجودة خلدم��ة املواطنني وال وجود الي 
م�شاوم��ة مع املواطنني وما ي�ش��اع من انباء وا�شاعات 
هدفه��ا ت�شوية احلقائ��ق امام الراأي الع��ام، حيث تعمل 
االجه��زة االمني��ة خلدمة ام��ن املواط��ن وحماية هيبة 
الدول��ة". وق��ال املواط��ن �شه��اب حمي��د املعا�شي��دي 
والبال��غ م��ن العم��ر 42 عام��ا م��ن الرم��ادي ملرا�ش��ل 
)اجلورن��ال(، ان" الو�ش��ع االمن��ي يف الرم��ادي خط��ر 

وحِذر بعد عودة مئات اال�رس الداع�شية اىل مناطق الثيلة 
واحلوز وامللع��ب والتاميم واالندل�ش وبحماية �شيا�شية 
وغط��اء قان��وين عل��ى الرغ��م م��ن ت��ورط ابناء ه��وؤالء 
العوائ��ل بقت��ل املدني��ني وتخري��ب املدين��ة". وا�شاف 
ان" االجه��زة االمنية ال ت�شتطيع اعتق��ال او منع اال�رس 
الداع�شي��ة لك��ون هناك جه��ات �شيا�شي��ة وحزبية توفر 
له��م احلماية والدع��م بحجة انهم كان��وا عنا�رس �رسية 
ت�شتخدمهم الدولة و�شط عنا�رس تنظيم داع�ش االرهابي 
واذا كان كالمه��م �شحيح فكيف يعقل ان يقتل العن�رس 
اال�شتخب��اري اه��ايل االنب��ار". وا�ش��ار اىل ان" الكارثة 

االخرى هي منع دخول ال�شاحنات والب�شائع من نقاط 
التفتي���ش يف م��دن االنبار اال بدفع الر�ش��وة وامل�شاومة 
عل��ى دخوله��ا واإن كان��ت ال�شاحن��ة �شغ��رية او كبرية 
يت��م االخذ من الب�شاع��ة مثال الفواك��ة واخل�رساوات". 
ام��ا املتقاع��د م�شطفى ال��راوي والبالغ م��ن العمر 33 
عام��ا من ق�شاء هيت فقد ذك��ر ان" الر�شاوى واالبتزاز 
وامل�شاومة باتت �شمه معروف��ة خالل التجوال والتنقل 
من مدينة اىل اخرى ومراجعة الدوائر اخلدمية، فال يتم 
���رسف هوية االحوال اجلن�شي��ة او تبديل بطاقة ال�شكن 

اال ب� "التوريق" ملوظفي الدولة".

نائب للموظفين: تخفيض استقطاعات الرواتب "دعاية انتخابية"  ولن تعود إليكم حتى لو وصل البرميل إلى 59 دوالرًا !!
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محاوالت لتعميم تجربة 
استثمار جباية الكهرباء 

هل تعلمين أن أتباع حمية لخسارة 
الوزن تعرض عظامك للخطر؟
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بغ��داد - خا���ش: و�شف ع�شو اللجنة املالي��ة النيابية جبار العب��ادي٬ اأم�ش االثنني٬ 
مق��رح تخفي�ش او ارجاع ا�شتقطاعات روات��ب املوظفني والبالغة %3.8 التي ي�شّوق 
له��ا بع���ش اأع�شاء اللجنة٬ باأنها "جمرد دعاية اإعالمي��ة ال اأكرث"٬ مبينا اأن ذلك املقرح 

خمالف للقانون ولن يكون له اأي تطبيق عملي على ار�ش الواقع.
وق��ال العبادي "يف حال زيادة اإيرادات موازنة العام احلايل فاإن احلكومة �شتقوم باإر�شال تلك 
الزيادة كموازنة تكميلية اإىل الرملان٬ وهذه الزيادة حتت�شب بعد الن�شف االأول من العام احلايل".
واأ�شاف اأنه "على الرغم من ارتفاع اأ�شعار النفط اخلام اإال اأن ذلك ال يغطي العجز املايل يف املوازنة"٬ 
م�ش��ريا اىل ان��ه "يف حال زيادة االإيرادات النفطية اأكرث من الن�شب��ة املخطط لها يف موازنة العام احلايل 
ف��اإن احلكومة �شتلغي بع�ش ال�رسائب ولي���ش ا�شتقطاعات املوظفني فقط". وتوقع العبادي اأن "الزيادة لن 

تكون وا�شحة حتى وان و�شل �شعر برميل النفط اخلام اإىل 59 دوالرا".
تفا�صيل او�صع يف امللحق االقت�صادي

 
يب��دو ان امل�شه��د ال�شيا�ش��ي يف الع��راق �شيك��ون مفتوحا على 
كل االحتم��االت يف ظ��ل دع��وات جدي��دة لتاأجي��ل م���رسوع 
الت�شوي��ة ال�شيا�شي��ة اىل ما بع��د االنتخاب��ات املقبلة ،عدد من 
الن��واب ا�ش��اروا اىل ان مو�ش��وع الت�شوي��ة يج��ب ان يطبق يف 
املرحل��ة احلالية النها من اخطر املراح��ل خ�شو�شا ان البالد 
ت�شه��د معركة ح�ش��م كبرية �شد قوى ال���رس والظالم من داع�ش 

االرهابي .
فنائب رئي�ش اجلمهورية اأ�شامة النجيفي،قال اإنه يدعم التنفيذ 
الفوري الإجراءات بناء الثقة وتاأجيل ورقة الت�شوي�ة اىل ما بعد 
االنتخاب��ات املقبلة، اأما الورقة فيمك��ن تاأجيلها حيث يختار 
ال�شعب قيادته وممثليه وميك��ن بعدها اجللو�ش الن�شاج ورقة 

م�شركة يتم االلتزام بها من قبل اجلميع.
وح��ول دع��وة تاأجيل م���رسوع الت�شوي��ة اكد النائ��ب عن دولة 
القان��ون حممد ال�شيه��ود ان "هناك دائما م��ن يراهنون على 
االزم��ات والره��ان عل��ى تعمي��ق الطائفي��ة لك��ي يع��ودوا اىل 
ال�ش��دارة م��ن جدي��د كاأنه��م يري��دون ان ميثلوا مكون��ًا معينًا 
بع��د ان ا�شبح��وا خ��ارج العملي��ة ال�شيا�شي��ة"، مبين��ًا "اليوم 
نعي���ش مرحل��ة ما بعد داع���ش وهي مرحلة مهم��ة جدا حتتاج 
م��ن كل املكون��ات ان تعمل حتت اطار الد�شت��ور وتطبيقه بكل 
مواده وقوانينه والق�ش��اء العراقي اي�شا يجب ان ياأخذ جمراه 
بح��ق الذين ت�شبب��وا يف خلق االزمات والذي��ن تلطخت ايديهم 

بالدماء". 
واو�ش��ح ان "االنتخابات املقبل��ة �شتغري اخلارط��ة ال�شيا�شية 
ب�ش��كل كبري، وا�شب��ح وا�شح��ا ان ال�شيا�شيني الذي��ن يقودون 
االزم��ات �شيكون��ون خ��ارج العملي��ة ال�شيا�شي��ة ولذل��ك فه��م 
يحاول��ون ان يت�شدروا امل�شه��د ال�شيا�شي من جديد لكي تكون 

لهم اماكن يف العملية ال�شيا�شية املقبلة". 

واأ�ش��ار ال�شيه��ود اىل ان "املرحلة املقبلة ال ميكن ان تكون اال 
باجتاه م�رسوع االغلبية ال�شيا�شية الذي طرحته دولة القانون 
وو�شل��ت جميع الكتل ال�شيا�شية مب��ا فيها املجل�ش االعلى اىل 
ه��ذه القناع��ة بت�شكي��ل حكومة االغلبي��ة ال�شيا�شي��ة التي تعد 
انقاذاً للعملي��ة ال�شيا�شية بعد ما ف�شل نظام املحا�ش�شة الذي 
ت�شبب بالف�شاد املايل واالداري والردي مب�شتوى اخلدمات". 

من جانبه ك�شف النائب عبدالرحمن اللويزي عن، ان امل�شاركني 
يف موؤمت��ر ا�شطنبول اك��دوا تخ�شي�ش مليار دوالر لدعم قوائم 
يراأ�شها ثالث �شخ�شيات �شنية نافذة يف االنتخابات املقبلة ،.
وقال اللويزي ل�"اجلورنال "، ان" الت�رسيحات التي ا�شار اليها 
النائ��ب خالد املفرجي عن كي��ان �شيا�شي جديد هو عبارة عن 
خمرج��ات موؤمتر ا�شطنبول الذي ميثل م���رسوع كيان �شيا�شي 
اقت�ش��ادي اعالمي و�شينزل خ��الل املدة املقبل��ة اىل ال�شاحة 

وبقوة املال ال�شيا�شي وهذا ما تخطط له الدول الداعمة".
وا�ش��اف ، ان "االم��الءات الدولي��ة اجلدي��دة تق��وم باختي��ار 
جمموع��ة �شخ�شي��ات حم��ددة حي��ث اك��دت الت�رسيب��ات التي 
و�شلتن��ا م��ن امل�شارك��ني يف موؤمت��ر ا�شطنب��ول تخ�شي���ش 
ملي��ار دوالر تدعم ثالث �شخ�شي��ات رئي�شية يف هذا امل�رسوع 
وهي رئي�ش جمل���ش النواب احلايل �شليم اجلب��وري باالإ�شافة 
اىل احم��د امل�ش��اري ف�شال عن خمي���ش اخلنجر ال��ذي يعّد من 
الداعمني ،يف حني مت ا�شتبعاد ا�شامة النجيفي و�شالح املطلك 
ب�شب��ب ف�شلهم��ا يف ادارة امللف��ات ال�شيا�شي��ة وه��ذا بطلب من 
ال��دول الداعم��ة". وا�ش��ار النائ��ب اىل، ان " امل���رسوع يت�شمن 
اعط��اء الزعامة له��ذه ال�شخ�شيات الثالث ومن ث��م ت�شمينهم 
بال�شخ�شي��ات االخرى واغلب القيادي��ني هم من االخوان لكن 
مت جتميله��م ببع���ش الوجوه العلمانية ل��ذر الرماد يف العيون 
ب�شب��ب حت�ش�ش بع�ش الدول العربي��ة من وجود االخوان ف�شال 

عن اخلط الثاين لل�شيا�شيني ال�شنة".
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�شف��ت جلن��ة النزاه��ة يف جمل���ش حمافظ��ة النج��ف 
اال���رسف ع��ن ان اك��رث م��ن 30 عق��ارا ا�شراتيجي��ا 
وحيوي��ا يف املحافظ��ة مت اال�شتح��واذ عليها من قبل 
�شخ�شيات واحزاب �شيا�شية نافذة يف املحافظة وان 
العق��ارات الت��ي مت اال�شتي��الء عليه��ا تق��در ا�شعارها 

باملليارات يف حني بيعت مببالغ بخ�شة .
وق��ال رئي�ش جلنة  النزاهة يف جمل���ش النجف و�شام 
الزج��راوي للجورن��ال ان » جلنة النزاه��ة تابعت هذا 
املو�ش��وع م��ع جه��ات رقابي��ة متخ�ش�ش��ة كهيئ��ة 

النزاه��ة ومكت��ب املفت�ش��ني العمومي��ني يف الدوائ��ر 
وزارة  اىل  عائ��داً  عق��اراً   32 ان  وات�ش��ح  املعني��ة، 
املالي��ة اأُجرت وخ�ش�شت وبيعت اىل ح�شاب االحزاب 
املتنفذة يف حكومة النجف با�شعار زهيدة جدا وفيها 
غنب فاح�ش ». من جانبه ا�شتنكر حمافظ النجف لوؤي 
اليا���رسي ع��ر اجلورن��ال قي��ام بع���ش ال�شيا�شي��ني 
با�شتغ��الل منا�شبه��م والتج��اوز عل��ى امل��ال العام 
.مطالبا باعادة تقدير العق��ارات كافة ورفد املوازنة 
بهذه االموال الطائلة ال�شيما وان البلد ي�شهد حالة من 
التق�ش��ف و�شعفًا حاداً يف االي��رادات املالية ».مبينا 

ان » العقارات بيعت باأثمان بخ�شة .

انتق��د املتحدث الر�شمي با�شم جلن��ة النزاهة النيابية 
عادل نوري٬ اأم�ش االثنني٬ اداء رئا�شة جمل�ش النواب 
يف حما�شب��ة النواب املتغيب��ني عن جل�شات املجل�ش٬ 
م�ش��ريا اىل ان غياب��ات بع���ش الن��واب فاق��ت اي��ام 
ح�شوره��م. وقال نوري٬ ان "هنال��ك اخفاقا وا�شحا 
يف اداء هيئة رئا�شة الرملان جتاه النواب املتغيبني 
ع��ن جل�ش��ات املجل���ش"٬ مبين��ا "انن��ا حت��ى االن مل 
ن�شاه��د اي نائب مت ف�شله ب�شبب الغيابات". وا�شاف 
"حتدثن��ا الك��رث م��ن مرة وقلن��ا ان هنال��ك غيابات 
لنواب ع��ن جل�شات املجل�ش اكرث من ايام ح�شورهم٬ 

ونح��ن يف ال�شن��ة الثالثة م��ن عمر الرمل��ان"٬ داعيا 
النواب املتغيب��ني اىل "التخلي عن مقاعدهم لغريهم 
م��ن اال�شخا���ش احلري�ش��ني عل��ى متابع��ة ق�شاي��ا 
جماهريه��م وواجب��ات الرمل��ان". وتاب��ع ان "االمر 
امللف��ت للنظ��ر ه��و ان جميع جل�ش��ات الرمل��ان يتم 
حتديد وقتها ال�شاعة احلادية ع�رسة �شباحا٬ ومن ثم 
يت��م تاجيلها ن�شف �شاعة نتيجة عدم ح�شور النواب 
وبواقع ن�شف االع�شاء لعقد اجلل�شة٬ وهو امر موؤ�شف 
ونقط��ة حت�شب على اع�شاء الرمل��ان من جهة وعلى 
الرئا�ش��ة الت��ي مل جنده��ا اتخذت اي اج��راءات رادعة 
للحد من هذه الت�رسف��ات التي ت�شتهني باأعلى �شلطة 

ت�رسيعية". 

 الت��زال كركوك املحافظ��ة االكرث اثارة للجدل ال�شيا�ش��ي بني املحافظات 
العراقي��ة وال�شيما اأنها تقع يف موقع جغرايف يوؤهلها لتكون حلقة الو�شل 
او حت��ى رمب��ا القطع بني اقلي��م كورد�شت��ان وبغداد عو�شا ع��ن تركيبتها 
ال�شكاني��ة املتنوع��ة والت��ي جعل��ت منه��ا عراقا م�شغ��راً . وم��ا ان تنف�شت 
املدينة ال�شعداء بعد جتاوز الفتنة التي حاول مثريوها ان يذكوا نارها بعد 
رفع علم كورد�شتان على مبانيها احلكومية بطلب من حمافظها وقرار من 
جمل�شها حتى عاد هاج�ش القلق اليها من جراء تباين االراء ازاء م�شاركتها 
يف اال�شتفت��اء ال��ذي يلوح به اقليم كورد�شتان م��ن اجل تقرير امل�شري بعد 
ا�شتكم��ال حت�شرياته كافة.  وقال حمافظ كركوك الدكتور جنم الدين كرمي 
يف حديث لالعالم ح�رسه مرا�شل اجلورنال نيوز "  اإن "هناك جلنة �ُشكلت 

لغر���ش اال�شتفت��اء يف اإقلي��م كورد�شتان، واإذا قررت ه��ذه اللجنة م�شاركة 
حمافظ��ة كرك��وك يف اال�شتفت��اء، ف�شوف يك��ون ذلك" وح��ول ق�شية العلم 
اأو�ش��ح اأن "العبادي نف�شه ق��ال اإن علم كورد�شتان مرفوع يف كركوك منذ 
10 اأعوام، ويف الواقع هو مرفوع منذ اأكرث من 10 اأعوام، واإذا كانوا يرون 
ذل��ك غري  د�شتوري فباإمكانهم تقدمي �شك��وى للمحكمة الفيدرالية.    وعلى 
خلفي��ة ت�رسي��ح رئي�ش اقلي��م كورد�شتان ح��ول اال�شتفتاء ا�ش��در االحتاد 
الوطن��ي الكورد�شتاين بيانا بعد اجتماع ملكتب��ه ال�شيا�شي يف ال�شليمانية 
ج��اء فيه اإنه يوؤيد م�شاألة اجراء اال�شتفتاء حيال ا�شتقالل اقليم كورد�شتان 
اال ان االم��ر يتطلب اإجماع��ا بني خمتلف االحزاب الكوردية. وا�شاف بيان 
االحت��اد الوطن��ي اأن ق�شي��ة كرك��وك حم�شوم��ة وم�شمول��ة بامل��ادة 140 
الد�شتوري��ة وه��ي جزء م��ن اقليم كورد�شت��ان، الفتا النظ��ر اىل انه يرف�ش 
اي م�شع��ى لتحويله��ا اىل اقلي��م. ويق��ول املحام��ي والنا�ش��ط ال�شيا�ش��ي 

العرب��ي ع��زام حمم��د يف حديث للجورنال ني��وز " ان اج��راء اال�شتفتاء يف 
اقلي��م كورد�شت��ان لتقرير بقائ��ه او انف�شاله عن بغداد يرجت��ي الكثري من 
التوافق��ات الداخلية يف االقليم، عو�شا عن االخذ بنظر االعتبار ما �شتوؤول 
اليه االم��ور �شيا�شيا واقت�شاديا وامنيا يف مرحلة ما بعد القرار . وا�شاف 
حممد " ان حمافظة كركوك ال تزال ترتبط اداريًا مع بغداد ولي�ش مع اقليم 
كورد�شت��ان، ومن ثم كيف �شت�شارك يف تقري��ر م�شري االنف�شال عن بغداد 
مع االقليم وهي ا�شال مل تنته من تقرير م�شريها �شواء بالبقاء مع املركز 
ام االن�شمام لالقلي��م ونحن كمكون عربي يف كركوك نف�شل اداريا البقاء 
م��ع املركز بعيدا عن التجاذب��ات ال�شيا�شية ." وقال ع�شو جمل�ش حمافظة 
كرك��وك من املجموعة الركماني��ة رعد ر�شدي ه��كاع  للجورنال نيوز ان 
"م�رسوع الركمان وروؤيتهم لكركوك ثابتة منذ زمن فنحن نرى ان كركوك 

الهلها بكل اطيافهم وهي مدينة ذات خ�شو�شية تركمانية.

نفى التيار ال�ش��دري الذي يتزعمه مقتدى ال�شدر االحد 
، مناق�ش��ة ق�شي��ة االنف�شال مع االح��زاب الكوردية يف 
االإقلي��م موؤك��دا ان زي��ارة الوف��د اقت���رست عل��ى تغيري 

مفو�شية االنتخابات وتعزيز العالقات مع الكورد ".
وق��ال النائ��ب ع��ن كتل��ة االح��رار حاك��م الزامل��ي يف 
ت�رسي��ح ل��� اجلورن��ال ان" م��ا يت��م تداول��ه يف و�شائل 
االعالم عن زي��ارة الوفد  وبحث ق�شي��ة االنف�شال عار 
ع��ن ال�شحة مبينا ان الهدف من زي��ارة الوفد اىل اقليم 
كورد�شت��ان، هو بحث االو�ش��اع ال�شيا�شي��ة يف العراق 

نافيا وجود تقارب انتخابي يف الوقت الراهن .
وا�ش��اف ان" ال�شع��ب الكوردي جزء م��ن العراق وال�شك 
ان الوف��د ال�ش��دري يبح��ث م��ع كل االط��راف العراقي��ة 
االو�ش��اع ال�شيا�شي��ة يف البل��د واإي�شال��ه اىل بر االمان 
". م��ن جهت��ه ق��ال النائ��ب ع��ن احل��زب الدميوقراطي 
الكرد�شت��اين، اأحمد �رسحان، اإن "زي��ارة الوفد ال�شدري 

اىل اأربي��ل، هي زيارة مهمة جّداً، بالنظر اىل قرب موعد 
االنتخاب��ات الرملاني��ة، خ�شو�ش��ًا اأّن هن��اك باالأ�شل 
تفاهمًا ب��ني احلزب الدميوقراط��ي والتّيار ال�شدري يف 
بع�ش النق��اط االإيجابية" واأ�شاف �رسحان "واإن كانت 
هن��اك خالف��ات يف موا�شي��ع اأخ��رى، ولك��ن يف االأعم 
االأغل��ب هناك تواف��ق وتن�شيق وتفاهم��ات حول بع�ش 
امل�شاري��ع يف الرملان العراقي بني اجلانبني". واأكد اأّن 
"اجلانبني بحثا، خالل الزيارة، ورقة االإ�شالح التابعة 
للتي��ار ال�شدري ومتت مناق�شتها ب�شكل واف، وناأمل اأن 
تك��ون هذه الزيارة بداية عهد جديد لت�شكيل كتلة عابرة 
للطائفية بني اجلانب��ني، خ�شو�شًا اأّن اجلانبني تو�شال 

اإىل تفاهمات".
كما اأعرب عن اأمله باأن "توؤدي الزيارة اأي�شًا اإىل متتني 
العالقات بني بغداد واأربيل، واأن تفي بغداد بالتزاماتها 
جت��اه اإقليم كرد�شتان"، داعي��ًا بقية الكتل يف بغداد اإىل 
اأربيل الإج��راء املزيد من املباحثات ال�شيا�شية  "زيارة 

خدمة للم�شلحة العامة".

الكتل السياسية تدخل دوامة الحسابات

مخطط إقليمي و3 شخصيات وراء تعطيل مشروع التسوية وتأجيله إلى ما بعد االنتخابات 

تهديدات في الخفاء وابتسامات في العلن.. فوضى الحديث عن استفتاء كردستان تقض مضاجع الكركوكليين

رغم تأكيدات الديموقراطي بشأنه.. الصدريون: ال تحالف انتخابيًا مع البارزاني وال مشاريع مشتركة معه

جهات متنفذة تبتلع 32 عقارًا حيويًا في النجف قيمتها 
تصل إلى مليارات الدنانير وتشتريها بأسعار بخسة

بعضهم يسجل حضوره في الكافتيريا..
 غيابات لبرلمانيين "تجاوزت" عدد أيام حضورهم 

كركوك - فراس الحمداني

بغداد- هيفاء علي

النجف - آالء الشمري

بغداد - حسين فالح

بغداد - خاص

االنبار - خاص
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البصرة وكربالء وأربيل تقترب 
من احتضان أندية الوطن

عادوا بصكوك "البراءة".. رشاوى الدواعش تعبث باألنبار وطبالو منصات ساحات االعتصام يشغلون مناصب أمنية حساسة!!

في الموصل.. أوتار الكمان تعزف 
للحياة وسط الموت


