
اأعلن حممود حممد ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف احلزب 
الدميقراط��ي الكرد�ست��اين برئا�س��ة م�سع��ود ب��ارزاين 
رئي���س االقلي��م، اأن��ه تق��رر يف االجتم��اع ال��ذي عقد 
اأول اأم���س االأح��د، بن املكتب��ن ال�سيا�سي��ن للحزب 
الدميقراطي واالحتاد الوطن��ي، اجراء اال�ستفتاء حول 

ا�ستقالل اإقليم كرد�ستان خالل العام اجلاري.
وقال حمم��د "بهذا الغر�س �سيتم الب��دء بالتحاور مع 
بغ��داد ودول اجلوار"، م�سيفًا "�سي��زور العا�سمة وفٌد 

م�سرتك من الدميقراط��ي واالحتاد االأطراف االأخرى".
وتاب��ع ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف احلزب الدميقراطي 
الكرد�ست��اين، اأن" وف��داً م�س��رتكًا �سيتوج��ه اىل بغداد 
للغر���س ذاته خالل اال�سب��وع احلايل".وق��ال النائب 
الك��ردي ع��ن حمافظة كركوك �سوان ال��داودي ال نريد 
الق��ول ان الربملاني��ن ال�سن��ة رمبا ا�ستطاع��وا خداع 
الربملانين ال�سيعة با�سم الوطنية يف مو�سوع العلم .
وا�س��اف انه وبعد م�س��ي اكرث من اربع��ة ع�رش عاما 
الدميقراط��ي االحت��ادي  النظ��ام  عل��ى عملي��ة بن��اء 
الد�ست��وري التوافقي، يوا�سل ال�س��ادة  النواب ومعظم 

ال�سيا�سي��ن عمله��م بطريق��ة �سيا�سة فر���س االرادات 
،مو�سح��ا ان ق��رار جمل���س الن��واب ب�س��اأن رف��ع علم 
كورد�ستان جنبا اىل جنب العلم العراقي يف حمافظة 
كرك��وك ام��ر طبيع��ي ، وا�ساف لق��د تنا�س��ى اخوتنا 
م��ن ال�سا�س��ة العرب ان اكرث من ملي��وين عربي عراقي 
ن��ازح ومهاج��ر يعي�سون ب�س��الم ويف ظل عل��م اقليم 

كورد�ستان يف حمافظات االقليم. 
اىل ذل��ك اقرتح قيادي يف املجل���س العربي مبحافظة 
كرك��وك عل��ى جمل���س الن��واب٬ فك��رة اإن�س��اء "اإقلي��م 
كرك��وك" بالتوافق م��ع اأربيل٬ داعي��ا اإىل تغليب دور 

العق��الء واحلكم��اء يف ح��ل م�ساأل��ة كرك��وك. وذك��ر 
مدي��ر مكت��ب امل���رشوع العرب��ي يف كرك��وك ناظ��م 
ال�سم��ري  اأنه "من ال�رشوري اأن يقر الربملان العراقي 
بالتواف��ق م��ع اإقلي��م كرد�ست��ان بان تك��ون حمافظة 
كرك��وك اإقليم��ا مل��دة انتقالي��ة مدتها ع���رش �سنوات٬ 
ويق��وم �سكانه��ا بانتخ��اب رئي���س وبرمل��ان لالإقليم 
بانتخاب��ات وباإ���رشاف احلكومة املركزي��ة وحكومة 
اإقلي��م كرد�ستان"٬ ح�س��ب قوله. واأو�س��ح ال�سمري اأن 
"م��دة الع�رش �سنوات لالإقليم املقرتح هي مدة كافية 
لي�ستق��ر فيه��ا الو�س��ع يف الب��الد٬ ويت��م التخل���س 

م��ن تداعي��ات احل��روب وال�رشاعات املحلي��ة ويكون 
اأه��ل كركوك بعده��ا اأحرارا يف القرار ال��ذي يتخذونه 
بعي��دا عن التدخ��الت الداخلي��ة واخلارجي��ة". واأ�سار 
اإىل اأن "االأه��ايل ه��م اخلا���رش االأك��رب يف اأي ���رشاع 
يح�سل عليه��ا بن املركز واإقلي��م كرد�ستان٬ كما لن 
يك��ون له��م اأي امتي��از عل��ى غريهم يف نف��ط كركوك 
حت��ى فيما يتعل��ق بتخ�سي�سات الب��رتو دوالر والتي 
مل حت�س��ل املحافظ��ة اإال عل��ى ن�سبة ب�سيط��ة منها ال 
تلب��ي احتياج��ات اأهل املدينة". وخت��م ال�سمري قوله 
ب��اأن "احلل املقرتح ياأتي ليك��ون اأهل كركوك خا�سة 

والعراق عامة بعيدين عن اأي �رشاعات على املدينة٬ 
والت��ي لن جتل��ب اإال مزيدا من الدم��اء والدماء"٬ على 
ح��د تعب��ريه. وكان حمافظ كركوك جن��م الدين كرمي٬ 
اأوع��ز مع عدد م��ن امل�سوؤولن املحلين يف املحافظة 
اال�سبوع املا�س��ي٬ برفع العلم الكرد�ستاين اإىل جانب 
العل��م العراقي على مدينة كركوك التاريخية مبنا�سبة 
عي��د ن��وروز٬ م��ا اأث��ار ج��دال وا�سع��ا ب��ن االأط��راف 
ال�سيا�سي��ة يف املحافظة حيث ا�ستنكره ممثلو املكون 
الرتكم��اين يف املحافظ��ة٬ عادي��ن اأن طل��ب املحافظ 

يعمل على "خلق الفتنة" بن مكونات كركوك".

وزير الصناعة يعترف: 321 مليار دوالر صرفت على مشاريع "متخبطة" والهدر في الوزارة أكثر من ثالثة مليارات دوالر!!
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بغداد - خا�س: ك�سف وزير ال�سناعة واملعادن وكالة حممد �سياع ال�سوداين، خالل م�ساركته 
يف "منت��دى الع��راق للطاق��ة 2017"، ع��ن انفاق البالد نح��و 321 ملي��ار دوالر من خالل 
م�ساري��ع غ��ري مدرو�سة يف املدة ما بن 2006 اإىل 2014. وق��ال ال�سوداين يف كلمة له خالل 
فعالي��ات اليوم الثاين من املنت��دى العراقي للطاقة املنعقد يف بغداد االثن��ن)3 ني�سان 2017(، 
ب��ان ال��وزارة و�سعت برام��ج للتنمية امل�ستدامة يف االجل��ن املتو�سط والبعيد ولغاي��ة 2030، وذلك 
م��ن خ��الل ا�ستخدام املوارد الطبيعي��ة مب�سوؤولية عالية. واو�سح ان الوزارة عازم��ة على تنفيذ مقرراتها 
المت�سا�س البطالة واإيقاف هدر االموال الذي بلغ ن�سبًا كبرية تقدر باأكرث من ثالثة مليارات دوالر. وا�ساف 
ان الب��الد توج��د فيها الكثري من امل�س��ادر املعدنية الكبرية باال�سافة اىل م�س��ادر البرتوكيماويات واال�سمدة 
التي تخدم ال�سناعة الوطنية اإذا مت ا�ستثمارها ب�سكل جيد.  من جانبه اكد وزير املالية وكالة عبد الرزاق العي�سى، 
ان ال��وزارة اتخ��ذت اج��راءات للك�سف عن الف�ساد يف هيئة اجلم��ارك، م�ستطرداً بالقول " ا�رشين��ا على تخفي�س اجور 

جتهي��ز الطاقة الكهربائية" حديث الوزيري��ن ج��اء يف كلم��ة لهم��ا يف الي��وم الث��اين العم��ال منت��دى الع��راق للطاق��ة.

 

يتعر���س رئي���س الوزراء حيدر العب��ادي اىل �سغوط امريكية كبرية 
واخ��رى اقليمية م��ن انقرة والريا���س للدخول يف حتال��ف اقليمي 
مناه���س لطه��ران ،وي��رى ن��واب يف التحالف الوطن��ي العراقي ان 
الع��راق ل��ن يدخ��ل يف اية حتالف��ات ت���رش باية دول��ة يف املنطقة 
فكي��ف بطه��ران الت��ي �سان��دت العراقي��ن يف حمنته��م مبواجه��ة 

االرهاب الداع�سي.
وال ينكر احد بان الروابط الثقافية واالقت�سادية مع ايران هي اكرث 
قرب��ا باملقارنة مع عالقات العراق بج��اره الكبري االآخر ال�سعودية٬ 
فالع��راق لديه �ستة معاب��ر حدودية مع ايران يف حن لي�س لديه اي 
منفذ م��ع ال�سعودية املنفتحة للتجارة٬ وتكاد ال تكون هناك �رشكة 
�سعودي��ة ت�ستثمر يف العراق يف حن هناك ا�ستثمارات متبادلة بن 
ايران والعراق وحت�سل الب�رشة على طاقتها الكهربائية من ايران. 

وزار بغداد وزير الدفاع االمريكي اجلرنال جيم�س مات�س٬ املعروف 
مبواقف��ه املت�سددة من اي��ران٬ يف �سباط املا�سي٬ ثم تبعه بعد ذلك 
وزي��ر اخلارجية ال�سعودي عادل اجلبري٬ وه��ي اول زيارة يقوم بها 

م�س��وؤول �سع��ودي كب��ري اىل الع��راق من��ذ ع��ام 1990.
 حملل��ون عراقيون اكدوا ان الهدف من تل��ك الزيارات كانت ل�سحب 
الع��راق نحو موقف مع��ٍاد الإيران وال�سيما ان��ه مل تعد هناك حاجة 
للم�ساع��دة من طهران �سد داع�س. وقال رئي�س كتلة التيار ال�سدري 
يف جمل���س النواب �سياء االأ�س��دي "هناك دول معين��ة تريد ت�سكيل 
كتل��ة �سّني��ة ملواجه��ة ايران"٬ م�س��ريا اىل ما تقوم ب��ه بع�س الدول 
ال�سني��ة املجاورة م��ن تدخل يف �سوؤون الع��راق ال�سيا�سية الداخلية. 
وكان��ت تركيا قد دعت عدة قيادات �سنية عراقية اىل انقرة يف وقت 
�ساب��ق م��ن ال�سهر اجل��اري حل�س��ور موؤمتر يب��دو انه ق��د مت اعداده 
لت�سكي��ل حتال��ف �سيا�س��ي �سن��ي جديد ورمب��ا ي��وؤدي اىل املطالبة 
باقام��ة اقليم ف��درايل غربي العراق. وباال�ساف��ة اىل تركيا فيعتقد 
اأن كاًل من احلكومات ال�سعودية والقطرية واالماراتية واالردنية قد 

عملت على متويل هذا املوؤمتر.
ويقول الباحث �سجاد جياد مدير مركز البيان للتخطيط والدرا�سات 
"االيراني��ون يخو�س��ون لعب��ة عل��ى م��دى طويل يف الع��راق. فهم 
حري�س��ون عل��ى اإحل��اق الهزمي��ة بداع���س. فق��د اعط��وا ت�سحي��ات 
وخ���رشوا ثالث��ة اىل ارب��ع ج��رناالت باال�ساف��ة اىل الع���رشات من 
ال�سب��اط الكب��ار االآخري��ن". وادرك االيرانيون جدي��ة التهديد الذي 
ي�سكل��ه تنظي��م داع���س٬. وال يتوقع اي حمل��ل يف بغ��داد ان يتحول 
العبادي �سد ايران او ان يلتحق بتحالف معاد الإيران من �سيا�سين 
ودول �سني��ة٬ عل��ى الرغم من ال�سغ��ط الكبري ال��ذي �ستمار�سه ادارة 
ترام��ب وال�سعوديون عليه. و�سيبقى الت��وازن هو ا�سم رئي�س الوزراء 

التي �سي�سطلع به يف املنطقة.
م��ن جان��ب اآخر هناك كث��ري من ال�سن��ة عار�سوا ب�سدة لق��اء انقرة٬ 
وا�سف��ن التفكري بفيدرالية كح��ل باأنه اأمر متطرف جدا٬ وق�سم اآخر 
مل يوؤي��د ا�رشاك قوى خارجية عادين هذا الو�سع بالعودة املحتملة 
للح��روب بالنيابة التي �ساهم��ت يف متزيق �سوريا. وقال امل�سهداين 
"لو ا�سبح العراق دولة من ثالثة مكونات فان ذلك �سيزيد من حدة 
ال���رشاع على ال�سلطة.. نحن نت�س��اءل دائما عن �سبب انهيار الو�سع 
االأمن��ي و�سيط��رة داع���س؟ اجلواب هو �سع��ف الدول��ة العراقية منذ 
ع��ام2003  ب�سب��ب انق�ساماته��ا الطائفية وتاأخري بن��اء بلد بروؤية 

وطنية". 
ب��دوره اأك��د قي��ادي يف املجل���س االأعل��ى االإ�سالم��ي اأن " القي��ادة 
الع�سكري��ة العراقية خط احمر ال ميكن جتاوزه وحتت اي بند".وقال 
)�س��الح العرباوي( ل�"اجلورن��ال " االثن��ن، اإن "التحالف الوطني 
لطامل��ا كان يرف���س وج��ود القواعد االمريكية والوج��ود االمريكي 
ال��ذي يوؤثر يف الق��رار العراق��ي وال�سيادة العراقي��ة ، لكن يف الوقت 
نف�س��ه فاإن التحال��ف يوؤكد اأن الع��راق بحاجة اىل جه��ود التحالف 
الوطني يف تق��دمي امل�سورة وتدريب القوات االمنية ملحاربة داع�س 

االرهابي وتقدمي الدعم اللوج�ستي والفني".
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ق��ال املدير الع��ام ل�س��وؤون املراق��د املقد�سة لدى 
موؤ�س�سة احلج والزيارة االيرانية 'حم�سن نظافتى'، 
انه منذ بداية عطلة راأ�س ال�سنة االيرانية ) فى 21 
اذار /مار�س(، ا�ستقبلت العتبات املقد�سة العراقية 

40 الف زائر ايرانى يوميا؛
 الفت��ًا النظر اىل توا�سل ه��ذه العملية حتى الرابع 
م��ن ني�س��ان اجلارى.ولف��ت نظافت��ى، النظ��ر اىل 

تواف��د 17 ال��ف زائر اي��راين )يومي��ا( اىل كربالء، 
باال�ساف��ة اىل 17 ال��ف زائ��ر اخ��ر اىل النج��ف، 
وا�ستقب��ال الكاظمي��ة  7 االف م��ن ه��وؤالء ال��زوار 
يوميا.وتوق��ع امل�س��وؤول االيران��ى ان يبل��غ ع��دد 
ال��زوار االيراني��ن ايل العتبات املقد�س��ة العراقية 
خ��الل االيام املقبلة )حتي احلادي والع�رشين من 
ني�س��ان /ابريل احل��ايل( 120 الف زائر؛ مبينا ان 
هذه الزيارات تت��م فى اطار قوافل تابعة ملوؤ�س�سة 

احلج والزيارة االيرانية.

ك�س��ف احل��زب ال�سيوع��ي العراق��ي٬ ع��ن �سعيه مع 
ق��وى و�سخ�سي��ات مدني��ة لت�سكي��ل كتل��ة وطني��ة 
مدني��ة "عاب��رة للطائفي��ة" خلو���س االنتخاب��ات 
املقبلة٬ موؤك��داً اأن االأ�سابيع املقبلة �ست�سهد املزيد 
م��ن اخلطوات به��ذا االجت��اه. وقال ع�س��و املكتب 
ال�سيا�س��ي للح��زب اأي��وب عب��د الوه��اب٬ يف كلمة 
احل��زب الت��ي األقاها خ��الل االحتفالي��ة املركزية 
يف ذك��رى تاأ�سي�سه ال���83 و�س��ط العا�سمة بغداد٬ 
اإن "امل�سهد ال�سيا�س��ي من �ساأنه اأن يدفع باأو�ساع 
الب��الد نح��و مزيد م��ن التده��ور٬ ويجع��ل التطور 
فيه��ا مفتوح��ًا على اأ�س��واأ االحتم��االت". واأ�ساف 
ان "التغي��ري غدا �رشورة بالنظر اىل اأو�ساع البالد 

الراهن��ة وتعمق اأزماته��ا٬ وحتّولها اإىل اأزمة عامة 
ذات طاب��ع بني��وي٬ وتفاق��م اآثاره��ا على خمتلف 
امل�ستوي��ات٬ مقابل مت�س��ك املتنفذين بنهج احلكم 
القائ��م عل��ى املحا�س�س��ة الطائفي��ة واالأثنية يف 
اإىل  "الطري��ق  ان  ظ��ل دول��ة املكون��ات". وتاب��ع 
الدول��ة  واإقام��ة  احلقيقي��ن  والتغي��ري  االإ�س��الح 
املدنية الدميقراطية االحتادي��ة التي تكفل العدالة 
االجتماعي��ة٬ يتطل��ب ن�ساال حثيث��ا متوا�سال من 
اج��ل اح��داث التغي��ري املطلوب يف موازي��ن القوى 
التغي��ري  م���رشوع  ا�سح��اب  ل�سال��ح  ال�سيا�سي��ة٬ 
واأن�س��اره وميكن حتقيق ذل��ك عرب اقامة حتالفات 
وا�سطفاف��ات وطني��ة عابرة للطوائ��ف". واأكد عبد 
الوه��اب اأهمي��ة "تعزي��ز دور التي��ار الدميقراط��ي 

والقوى املدنية الدميقراطية والوطنية املعتدلة.

اأب��دى قائ��د عمليات قادمون يا نين��وى عبد االمري ي��اراهلل اأ�ستغرابه ب�سان 
االتهام��ات التي وجهتها النائبة عالية ن�سي��ف، مطالبا اياها بتقدمي اأدلة 
ح��ول تل��ك االتهامات ويف ح��ال ثبتت �سحة ه��ذه االتهام��ات ف�سوف يتم 
ت�سكيل جلنة للتحقيق باملو�سوع واتخاذ االجراءات القانونية بحق من قام 
به��ذا العمل وتقدميه اىل العدالة. وكانت النائب��ة عن جبهة االإ�سالح عالية 
ن�سيف طالبت القائد العام للقوات امل�سلحة حيدر العبادي، بالتدخل وو�سع 
ح��د لظاه��رة اإطالق �رشاح عنا���رش تنظيم "داع���س" االإرهابي يف املو�سل 
م��ن قب��ل "بع�س �سعاف النفو�س يف القوات االمني��ة مقابل مبالغ مالية"، 
مبين��ة اأن��ه ال توج��د اح�سائي��ة حقيقية لع��دد االإرهابي��ن املحتجزين يف 

�سجون املحافظة . وقالت ن�سيف يف بيان اإنه "يف ظل غياب االإح�سائيات 
الدقيق��ة لع��دد عنا���رش داع�س الذين يت��م اإلقاء القب�س عليه��م يف املو�سل 
وجن�سياته��م واجلرائ��م الت��ي ارتكبوها، يق��وم بع�س �سع��اف النفو�س يف 
القوات االأمنية باإط��الق �رشاح بع�س الدواع�س مقابل مبالغ مالية"، مبينة 
:"ان االح�سائي��ة التي �سدرت من وكالة �سوؤون ال�رشطة يف وزارة الداخلية 
غ��ري دقيق��ة، الأن ع��دد املحتجزين يف القي��ارة فقط ه��م 1315 حمتجزاً". 
واأو�سحت النائبة عالية ن�سيف،  ان "هناك معلومات حول وجود �سفقات 
وم�ساوم��ات وعملي��ات بيع للدواع���س املحتجزين، اإذ يت��م اإطالق �رشاحهم 
حت��ى واإن مت اإلق��اء القب�س عليهم باجل��رم امل�سه��ود، فاال�ستخبارات تلقي 
القب�س عليهم وبع�س �سعاف النفو�س يف القوات االأمنية يطلقون �رشاحهم 
مقابل مبالغ مالية ". وت�ساءلت ن�سيف :" اأين الرقابة على ال�سجون التي ال 

نعرف اأعدادها وال اأماكنها؟ وكيف تذهب دماء العراقين االبرياء هدرا يف 
ح��ن يتم االإفراج عن القتلة بكل �سهول��ة؟ " ، مبينة :" اإن االإرهابين الذين 
يت��م اإطالق �رشاحه��م ياأتون اىل بغ��داد ويبا�رشون جرائم القت��ل والتفخيخ 
والتدم��ري، اأي ان م��ا يح�سل اليوم ولالأ�سف هو اإع��ادة تدوير هذه النفايات 
الت��ي حتمل ا�سم داع�س ب�سبب بع���س العنا�رش الفا�سدة التي اأعماها اجل�سع 
والطم��ع، فالف�س��اد هو ال��ذي اأدى اىل دخول داع���س اىل املو�سل و�سي�ساهم 
ولالأ�سف يف ع��ودة هذا التنظيم االإرهابي من جديد ". و�سددت ن�سيف على 
"�رشورة تدخل رئي�س الوزراء �سخ�سيًا يف هذه الق�سية وفتح حتقيق على 
اأعلى امل�ستويات وحما�سبة ومعاقبة املتورطن يف هذه ال�سفقات، وتكليف 
�سباط مهنين واأكفاء مبراقبة ال�سجون والتاأكد من �سجالتها وتدقيق اأعداد 

املحتجزين وجن�سياتهم.

اأك��د نائ��ب حماف��ظ بغ��داد جا�س��م البخات��ي، ان 4 مناطق 
يف بغ��داد تع��اين �سحة قاتل��ة يف املي��اه ال�ساحلة لل�رشب، 
كا�سف��ًا ع��ن اأن �سبب ذل��ك هو تدمري مناف��ذ املياه من قبل 
االإرهاب.وق��ال البخاتي ان "مناطق اب��و غريب واليو�سفية 
واملحمودي��ة ومنطق��ة اإبراهيم ب��ن علي، ت�سه��د حتى االآن 
�سح��ة قاتل��ة يف املي��اه ال�ساحلة لل���رشب"، م�س��رياً اإىل اأن 
"املجامي��ع االإرهابي��ة قطع��ت مناف��ذ اإي�س��ال املياه اإىل 
تل��ك املناطق".وا�س��اف، اأن "احلكومة املحلي��ة ملحافظة 
بغ��داد تر�س��ل يومي��ًا 20 اآلي��ة خم�س�س��ة لنقل املي��اه اإىل 
تل��ك املناطق )حو�سيات(".واأو�س��ح بالقول، اإن "احلكومة 
املحلي��ة تعم��ل على اإيج��اد م�ساري��ع بديلة لتوف��ري املياه 
اخلام اإىل هذه املناطق وعلى راأ�سها اأبو غريب واللطيفية".
ويع��اين اجلانب ال�رشقي من و�سط بغداد كذلك �سحة مماثلة 
وانقطاعات متك��ررة يف املياه ال�ساحل��ة لل�رشب وخا�سة 

يف مناط��ق العبي��دي ومدين��ة ال�س��در وال�سع��ب .وب��ررت 
اأمانة بغ��داد٬ يف ت�رشيحات �سابقة �سح��ة املياه املجهزة 
للمواطن��ن باالنقط��اع املتك��رر يف الطاق��ة الكهربائي��ة٬ 
م�س��رية اىل اأن امل��اء املنتج يخ�سع ب�س��كل يومي للفح�س 
اإن  بي��ان  االأمان��ة يف  املخت��ربي ولع��دة م��رات. وقال��ت 
"مو�س��وع التذب��ذب يف جتهيز املاء ال�س��ايف للمواطنن 
يرج��ع اىل االنقطاع��ات املتك��ررة يف التي��ار الكهربائ��ي 
��ز ملحط��ات الت�سفي��ة الرئي�سي��ة يف العا�سمة بغداد  املجهِّ
وزي��ادة الطلب واال�ستهالك على امل��اء". واأ�سافت االأمانة٬ 
اأن "عملية اإعادة ت�سغيل امل�ساريع باالعتماد على املولدات 
الكهربائية واي�سال املاء ي�ستغرق وقتًا طوياًل لكون اأنابيب 
ال�سبك��ة تكون خالية من املاء ب�سبب اال�ستهالك وان عملية 
الت�سفي��ة تتطلب وقتًا لو�سول امل��اء املطابق للموا�سفات 
الفنية". واأو�سح��ت االأمانة٬ اأن "م�ساريع وجممعات اإنتاج 
املاء ال�سايف تعمل بكامل طاقاتها وال تعاين اي م�سكالت 

فنية با�ستثناء مو�سوع التذبذب يف التيار الكهربائي".

وسط أنباء عن ضغوط من واشنطن على العبادي

التحالف الوطني: لن ندخل في تحالف يناهض طهران ونرفض وجود قواعد أميركية في العراق

عمليات نينوى تؤكد: سنحقق في هذا الموضوع!

اتهامات نيابية لضعاف نفوس بالتالعب في أعداد أسرى داعش تمهيدًا إلطالقهم مقابل "رشاوى" 

والصيف مازال بعيدًا.. أطراف العاصمة تشكو العطش ووسطها يعاني انقطاعات اعتباطية متكررة!

40 ألف زائر إيرانی يوميًا يئمون العتبات 
المقدسة في العراق

بعدما فقدوا »الصاية والصرماية«.. الشيوعيون 
يحاولون العودة إلى البرلمان والحكومة 

بغداد- سهير الربيعي

بغداد- المحرر السياسي

بغداد - خاص

بغداد - خاص

بغداد - ثائر جبار

بغداد - حيدر الدعمي
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نقص سرب النوارس ال يقلق
مدربه في موقعة الجيش السوري

بعد النفط والعلم.. مطالبات بإالقليم

نواب كرد: العام الحالي استفتاء استقالل كردستان والنواب السنة خدعوا الشيعة بحجة الوطنية!

هذه أسباب صواب قرار البرلمان 
بشأن علم إقليم كردستان 
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