
جاءت اخلروقات االأمنية االخرية يف حمافظة  الب�رصة 
لتك�شف عمق ا�ش��تياء ال�شارع الب�رصي من اداء اجلهات 
االمنية امل�ش���ؤولة وتقاع�شها يف حماية اأرواح االأبرياء 
م��ن املدنين , يف ح��ن طالب البع���ض باجراء حتقيق 
عاج��ل م��ن قب��ل احلك�م��ة االحتادية ملعرف��ة احلقيقة 

وكيف مت دخ�ل تلك املركبات من بقية املحافظات.
فق��د ابدى النائب ع��ن حمافظة الب�رصة م��ازن املازين 
ا�ش��تغرابه من عدم تدخل رئي���ض ال�زراء حيدر العبادي 

يف م��ش�ع تغيري بع�ض القيادات االمنية يف املحافظة 
باعتباره القائد العام للق�ات امل�ش��لحة, مبينا انه عليه 
التدخل يف ق�ش��ية االجراءات االمنية, والفتا النظر اىل 
ان  رئي���ض ال���زراء ال ي�ش��تمع لال�ش���ات الت��ي تطالب 
بتبدي��ل القيادات االمنية التي اكل عليها الدهر و�رصب, 
وحت��ى االن ال ت�جد ل��دى احلك�مة العراقي��ة روؤية عن 
الب�رصة واخلروقات وال��ش��ع املتده���ر يف املحافظة 
فيما يخ�ض النزاعات وانفجار املفخخات التي ح�شلت 
وبن املازين خالل حديثه للج�رنال, ح�شب املعل�مات 
فان اجلهات االمنية كان لديها معل�مات ومنها قيادة 

العمليات وال�رصطة منذ ال�ش��باح او ظهرا بانه �ش��يك�ن 
هناك ا�ش��تهداف للب�رصة, لكن لال�ش��ف مل ن��َر اجراءات 
بامل�ش��ت�ى املطل�ب من اجلهات االمني��ة والدليل على 
ذلك حتدي اجلماعات االرهابية بات وا�ش��حا باعتبار 
انه مت �رصب ال�شيطرة التي يف مدخل حمافظة الب�رصة, 
مطالبًا الكتل ال�شيا�ش��ية بان يك�ن لها م�قف يف االمر 
باعتب��ار انه��ا هي من تت�ش��بب ب�ج���د ه��ذه القيادات 
االمنية الفا�ش��لة يف الب�رصة, م�ؤك��دا انه يجب ان تاتي 
جلن��ة م��ن وزارة الداخلي��ة وتقي��م ال��ش��ع االمن��ي يف 
املحافظة وتقرر االمر وت�ش��ع العق�بات املنا�شبة بحق 

الذي��ن اخفق���ا بامللفات املتعددة وال نرى ح�ش��ما لهذا 
املل��ف يف الب�رصة . بدوره ا�ش��تنكر املجل�ض ال�شيا�ش��ي 
يف حمافظ��ة الب�رصة التفجري االنتحاري الذي �ش��هدته 
املحافظ��ة حي��ث بن رئي���ض املجل�ض جناح ال�ش��اعدي 
م��ن خالل حديثه للج�رنال انه, يف ال�قت الذي تتحقق 
فيه االنت�ش��ارات وحترير ارا�شي ال�طن على يد الق�ات 
االأمنية واحل�شد ال�شعبي طالت ايادي االإرهاب والتكفري 
حمافظتي الب�رصة وبغداد با�ش��تهداف امل�اطنن العزل 
بعدد من ال�شيارات املفخخة يف حماولة من االإرهابين 
فت��ح عدة جبه��ات ب�ش��بب ت�ش��ييق اخلن��اق عليهم يف 

مي��دان القت��ال وبدعم دول بات��ت وا�ش��حة للعيان يف 
دعمها لالإرهاب من دون االأخذ بحرمة اجل�ار .

ا�ش��تقرار  ال�ش��اعدي كل م��ن يح��اول زعزع��ة   وح��ذر 
حمافظة الب���رصة مطالبا القي��ادات االأمنية بان تك�ن 
ج�ش��داً واح��داً يف تب��ادل املعل�م��ة والعم��ل عليه��ا يف 
امليدان ب�شكل م�شرتك بعيدا عن اي تقاطعات ,مبينا ان 
املجل�ض ال�شيا�ش��ي يف الب�رصة ي�ش��دد عل��ى �رصورة ان 
يك�ن هناك تن�ش��يق ب��ن كل اجله��ات االمنية من اجل 
الت�ش��ديد يف حماي��ة ابناء حمافظة الب���رصة ,م�ؤكدا ان 
هناك دواًل وجهات ت�شعى خللق الف��شى يف املحافظة.

ويف ه��ذا االط��ار يق�ل امل�اط��ن اب� نا���رص للج�رنال 
تابعنا بتمعن ما ح�شل فاالبرياء الذين �شقط�ا وذهبت 
ارواحه��م الطاه��رة ال ب��د م��ن ان تاأخ��ذ الدول��ة حقهم 
وتطال��ب باتخ��اذ اق�ش��ى العق�ب��ات بح��ق املق�رصين 
يف املحافظ��ات االخ��رى الت��ي نق�ل مل�ش���ؤوليها كيف 
دخل��ت تل��ك املركب��ات حمافظاتكم لت�ش��ل اىل مداخل 
الب���رصة احلدودي��ة او يف ال�ش��يطرات وه��ذا االمر يجب 
ان يت��م فيه فت��ح حتقي��ق ومعاقبة كل امل�ش���ؤولن يف 
ال�شيطرات امل�ج�دين يف املحافظات االخرى حيث انه 

مل ي�شتطيع�ا الك�شف عن ال�شيارات املفخخة .
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بغ��داد- ابتهال ال�ش��عدي : اك��د برملاني���ن ان ال�رصاعات ال�شيا�ش��ية واالنتخابات 
بداأت تلقي بظاللها على االو�ش��اع االمنية يف البالد , يف حن ا�شتبعد اخرون ذلك 
معللن ان اخلروقات االمنية �ش��ببها داع�ض ولفظه انفا�ش��ه االخرية من خالل احداث 
ثغرة هنا او هناك , بينما يرى حملل�ن �شيا�شي�ن ان ال�رصاعات ال�شيا�شية �شبب رئي�شي 
يف اخلروق��ات االمنية التي حتدث , م�ش��ريين اىل اهمية ابعاد امللف االمني عن ال�رصاعات 
واالنتخابات .  النائبة عن التحالف ال�طني ابت�شام الهاليل اكدت , ان االنتخابات وال�رصاعات 
ال�شيا�ش��ية له��ا تاأث��ري كبري يف االو�ش��اع االمنية للبالد , يف حن اكدت ان ذلك يع�د اىل �ش��عف 
تطبيق القان�ن يف البالد . الهاليل ذكرت يف ت�رصيح خا�ض ل�ش��حيفة "اجل�رنال" ان ,"ال�رصاعات 
ال�شيا�ش��ية واالنتخابات و�ش��عف تطبيق القان�ن كلها نقاط ت�ؤثر يف ال��شع االمني للبالد", مبينة ان 

 ." اأمر مهم جدا  "ال��شع االمني وا�شتقرار االمن  
تفا�صيل كاملة يف �ص2

اب��دت جه��ات �شيا�ش��ية عراقي��ة تخ�فه��ا م��ن نتائ��ج م�ؤمت��ر القمة 
اال�ش��المية االمريكي��ة الت��ي ب��داأت م��ع و�ش���ل الرئي���ض االمريكي 
حتال��ف  لبح��ث   , الريا���ض  ال�ش��ع�دية  العا�ش��مة  ترم��ب  دونال��د 
امريكي عربي �ش��ني . واك��د مراقب�ن ان التخ���ف العراقي نابع من 
التلميح��ات االمريكية لت�ش��جيعها قي��ام االقاليم يف العراق و�ش��عي 
الدولة امل�شت�ش��يفة ال�ش��ع�دية لتاأييده ودعمه ماليًا و�شيا�ش��يًا وه� 
م��ا يثري القل��ق عند اجلانب العراق��ي من امكانية فت��ح الباب لتاأييد 
مثل هذه امل�ش��اريع . وا�ش��ار املراقب�ن اىل ان ال�فد العراقي املك�ن 
باأغلبيته من �شخ�شيات �شنية يثري الريبة يف ظل وج�د نائب رئي�ض 
اجلمه�رية ا�شامة النجيفي امل�ؤيد القامة اقليم يف حمافظة نين�ى .
فقد اتهمت حركة ع�ش��ائب اهل احلق املن�ش���ية يف احل�شد ال�شعبيي 
القمة ال�ش��ع�دية االمريكية بال�ش��عي ال�شعاف ق�ة احل�شد يف العراق 
و�ش���ريا. وا�ش��اف القيادي يف حركة الع�ش��ائب ج���اد الطليباوي 
ل�"اجل�رن��ال ني���ز", ان " م�ؤمت��راً امريكي��ًا يعقد يف ال�ش��ع�دية يعّد 
داعمًا لع�ش��ابات داع���ض االرهابية الت��ي دربتها وا�ش��نطن وقدمت 
الدعم الع�ش��كري لها يف العراق و�ش���ريا", م�ؤك��دا ان "تنظيم داع�ض 

يعمل بت�جية من امريكا حلماية امل�شالح اال�رصائيلية".
وكان الرئي���ض االمريك��ي دونال��د ترام��ب و�ش��ل اأم���ض ال�ش��بت اىل 
العا�ش��مة ال�ش��ع�دية الريا���ض يف اول زي��ارة خارجية من��ذ ت�ليه 

ال�شلطة للم�شاركة يف اعمال القمة العربية اال�شالمية االمريكية
م��ن جهته��ا  قالت النائبة ع��ن ائتالف دولة القان���ن ع�اطف نعمة 
يف ت�رصيح خا�ض للج�رنال اإن امل�ؤمتر املنعقد يف ال�ش��ع�دية كان 
م��ن املمكن اعتباره بادرة خري ل� ال ا�ش��تبعاد اجلهة ال�ش��يعية ومن 
ث��م دخ��ل يف خندق طائفي �ش��ني بح��ت , وقد يك�ن هن��اك م�رصوع 
للتق�ش��يم عرب اجندة طائفية وتك�ين اقليم عربي �شني منف�شل ن�عا 
م��ا عن املركز على غرار اقليم كرد�ش��تان , مبين��ة ان هناك  اتفاقية  
ا�ش��رتاتيجية  ب��ن الع��راق وال�الي��ات املتح��دة االمريكي��ة ته��دف 

اىل احلف��اظ على ال�ح��دة ال�طنية للع��راق وامن و�ش��المة م�اطنيه 
, ورعاي��ة ال�الي��ات املتح��دة االمريكية ملث��ل هكذا م�ؤمت��رات تثري 

ال�شك�ك ح�ل التق�شيم احلقيقي على اال�شا�ض الطائفي.
وا�شافت : ان هذا امل�ؤمتر مرف��ض يف اهدافه وخططه الن من ميثل 
امل�ؤمتر مطل�ب ق�ش��ائيا ومتهم ب�ش��ق�ط امل��ش��ل , مبينة ان نائب 
رئي���ض اجلمه�رية ا�ش��امة النجيفي ينادي دوما بالتق�ش��يم وانه امر 
د�ش��ت�ري وبان يك�ن هناك اقليم �ش��ني منف�ش��ل, ومن ثم ح�ش�ره 
ميثل االرادة احلقيقية لالنف�ش��ال ويعد ال�ش��بب يف �ش��ق�ط امل��شل 

والنعرات الطائفية .
وتابع��ت نعم��ة : ان اكرث الدول الراعية لالرهاب هي ال�ش��ع�دية  من 
خ��الل الفتاوى الطائفية وال ن�ش��تغرب رعايتها لالرهاب والطائفية 
وم�ش��جعة ملن هم مطل�ب��ن للق�ش��اء ومتهمن بتم�ي��ل املجاميع 
االرهابي��ة , م�ش��رية اىل ان الربمل��ان العراق��ي اقر قان�نا ال ي�ش��مح 
في��ه بعقد م�ؤمترات يف اي دول��ة اال من خالل م�افقة اجلهات العليا 
داخل الدولة من خالل قرار وبالتايل يلزم اي �شخ�ش��ية  لها من�شب 

�شيادي االلتزام بهذا القرار واإال يتعر�ض للم�شاءلة القان�نية.
ب��دوره ق��ال املحل��ل ال�شيا�ش��ي اي��اد العن��رب يف ت�رصي��ح خا���ض 
للج�رن��ال ني�ز : ان  املحاور الرئي�ش��ية يف ال�اقع ال�شيا�ش��ي تتكتل 
ح�ل ال�ش��نة وال�ش��يعة من اجل الروؤية اجلديدة للمنطقة والعراق جزء 
من ال�رصق االو�ش��ط , م�شيفا ان املح�ر ال�ش��يعي ال�حيد ايران وهي 
التي ترتا�ض الزعامة ال�شيعية براأيها وال�شع�دية تق�د املح�ر ال�شني 
, وان امل�ش��كلة الداخلية تتاثر باملرجعي��ات اخلارجية والتي تراهن 
على الق�ى ال�ش��ع�دية والرتكية وااليرانية وبالتايل هناك ت�شتت يف 

امل�اقف ال�شنية .
وا�ش��اف : ان هناك عدم و�ش���ح روؤية للم�ش��هد ال�شيا�شي وامكانية 
اجلبهة ال�ش��نية من اخلروج باقليم عربي �شني ُمقر من قبل احلك�مة 
على غرار اقليم كرد�شتان, والق�ى االقليمية لي�شت بحاجة اىل قيادة 

منطقة ال تعرف من هي الق�ى القائدة لها .
التتمة يف �صفحة 2

اعل��ن رئي�ض م�ؤمتر �ش��ح�ة العراق ال�ش��يخ و�ش��ام 
احل��ردان اأم�ض ال�ش��بت, ان جهات �شيا�ش��ية حتاول 
حزبي��ة  مل�ش��الح  االنب��ار  اىل  االره��اب  اع��ادة 

و�شخ�شية وا�شحة .
وق��ال ال�ش��يخ و�ش��ام احل��ردان يف ت�رصيح خا�ض 
ملرا�ش��ل )اجل�رنال(, ان" االحزاب وبع�ض اجلهات 
ال�شيا�ش��ية التي ف�شلت يف ادارة االنبار تريد اعادة 
االره��اب اىل املناط��ق املح��ررة ع��رب ال�رصاعات 

واملناكف��ات الفارغة ل�ش��مان بقائهم يف ال�ش��لطة 
مهما كانت النتائج والثمن".

م��ن جهته ي��رى املحل��ل ال�شيا�ش��ي عل��ي الربيعي 
ان ال�رصاع��ات امل�ش��تمرة �ش��تبقى اىل ح��ن اجراء 
االنتخاب��ات املحلي��ة وان املراهن��ن عل��ى ع�دة 

االرهاب لن ينجح�ا يف م�شعاهم.
وا�شاف, ان كرثة اجلهات االمنية ووج�د حتركات 
امريكي��ة قد تف�ش��ل اي��ة م�ش��اع العادة اال�ش��تقرار 
ب�شبب ارتباط االحزاب امل�ج�دة يف املجل�ض بتلك 

اجلهات .

اكد م�ش��در يف تربية دياىل ان تهديدات م�ش��تمرة 
تتعر���ض له��ا ادارات املدار���ض الجباره��ا عل��ى 
ت�رصي��ب ا�ش��ئلة االمتحان��ات, وا�ش��اف امل�ش��در 
ان امل��الكات املتعر�ش��ة للتهدي��د ترف���ض تقدمي 
�ش��كاوى خ�فا من رد فعل اجلهات الذي متار�ش��ه 
للح�ش���ل على ا�شئلة االمتحانات ,داعيا احلك�مة 
اىل التدخ��ل يف كب��ح جم��اح تل��ك اجله��ات قب��ل 
ا�ش��تفحال امره��ا م��ا يت�ش��بب باالإ�ش��اءة للعملية 

الرتب�ية يف دياىل".
وكان��ت النائبة عن حمافظة دي��اىل غيداء كمب�ض 
ك�ش��فت ع��ن تعر�ض م��الكات تعليمي��ة يف دياىل 

لعملي��ات ابت��زاز وتهديدات بهدف ت�رصيب اأ�ش��ئلة 
ح��االت  بع���ض  اإزاء  ال�ش��مت  اأو  االمتحان��ات 
"الغ���ض"٬ داعية االأجهزة االأمنية اىل مالحقة من 

يحاول االإ�شاءة للعملية الرتب�ية.
وقال��ت كمب���ض يف ت�رصي��ح �ش��حفي٬ اإن "بع�ض 
امل��الكات التعليمي��ة يف دي��اىل تعر�ش��ت اأخ��رياً 
لعملي��ات ابت��زاز وتهدي��دات م��ن قب��ل اأ�ش��خا�ض 
به��دف ت�رصي��ب اأ�ش��ئلة االمتحانات اأو التغا�ش��ي 

وال�شمت اإزاء بع�ض حماوالت الغ�ض".
ق��د ح��ذرت  الرتبي��ة كان��ت  ان وزارة  اىل  ي�ش��ار 
م��ن ع�ش��ابات متخ�ش�ش��ة يف الغ���ض االمتحاين 
ت�ش��تهدف املراك��ز االمتحاني��ة ه��ذا الع��ام وانها 

ب�شدد اتخاذ اجراءات رادعة بحقها.

اك��د القيادي يف حرك��ة التغيري مال فرمان ان هنالك عدداً من القيادات 
ال�ش��ابة وال�شخ�ش��يات املخ�رصمة �ش��يتم االتفاق عل��ى احدها لزعامة 
احلركة وفق الية عمل مدرو�ش��ة ت�ش��من امل�ش��ي قدما مب�شرية احلركة, 

ولكن كل ذلك لن يك�ن اال بعد االنتهاء من مرا�شيم العزاء. 
وا�ش��اف فرمان, يف حياة الزعيم ني�ش��ريوان جاء �ش��اب جريء و�شاأله 
م��ن الذي �ش��يك�ن خلف ل��ك يف حال ت�ف��اك اهلل .. فاأجاب��ه ان احلركة 
فيه��ا قيادات كف�ءة �ش��تكمل امل�ش��رية وكل من معي ه��م اكفاء . وتابع 
مال فرمان هناك عدة �شخ�شيات مر�شحة الن تك�ن خلفا لزعيم احلركة 
لك��ن احلديث عنها لن يك���ن االن بالتاأكيد وقي��ادة احلركة م�حدة وال 
�ش��حة الي كالم عك�ض ذلك و�شن�ش��ري على خطى فقيدنا الراحل. وا�ش��ار 
اىل ان ال�شخ�ش��يات املر�ش��حة لزعامة حركة التغيري خلفا لن��ش��ريوان 
م�ش��طفى ح�ش��ب اهميتها بح�ش��ب مقربن من احلرك��ة وابرزهم  حممد 
ت�فيق رحيمي نائب املن�ش��ق العام يف حركة التغيري واملر�ش��ح االق�ى 

خلالفة ن��شريوان م�شطفى وكان دائما م�ج�دا يف جميع االجتماعات 
ال�رصية والعلنية لن��ش��ريوان م�ش��طفى .. ويف حال عدم وج�د املن�ش��ق 
الع��ام .. كان ه��� م��ن يراأ���ض وف��د حرك��ة التغي��ري يف االجتماع��ات 
واللق��اءات .. وقي��ادي بارز �ش��ابق يف االحت��اد ال�طني الك�رد�ش��تاين,  
ه��� الدكت���ر هف��ال اب� بكر ا�ش��تاذ جامعي مل ين�ش��م اىل اي حزب قبل 
حركة التغيريوح�ش��ل يف انتخابات جمل�ض حمافظة ال�ش��ليمانية �ش��نة 
٢٠١٣ عل��ى ٢٥٠ ال��ف �ش���ت ليحت��ل املرتب��ة االوىل عل��ى م�ش��ت�ى 
املر�ش��حن يف حمافظات االقليم الثالث. اما ج��الل ج�هر فه� قيادي 
بارز يف حركة التغيري وم�ش���ؤول عالقات احلركة ويرتاأ�ض وف�د احلركة 
لالجتماع مع االحزاب الك�رد�ش��تانية والعراقية وه� قيادي �شابق يف 
االحتاد ال�طني الك�رد�ش��تاين وترا���ض كذلك مركز تنظيمات ٢ لالحتاد 
ال�طن��ي الك�رد�ش��تاين يف كرك���ك بن اع���ام ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦,ف�ش��ال 
عن �ش���ر�ض حاجي املتحدث الر�ش��مي با�ش��م حرك��ة التغيريوه� نائب 
�ش��ابق يف الربمل��ان العراق��ي   م��ن جه��ة اخرى اأك��دت كتل��ة التحالف 
ال�طني الكرد�ش��تاين ان وفاة ن��ش��ريوان م�شطفى خ�شارة كبرية حلقت 

بجميع الكتل الكردية على اختالف انتماءاتها. وقال ع�ش��� يف االحتاد 
النائ��ب ,حممد عثم��ان, ل�"اجل�رن��ال" اإن "ني�رصوان م�ش��طفى اه� حد 
قادة احلركة الكردية وقد نا�ش��ل منذ ايام الدكتات�رية وخ�شارة كبرية 
�ش��هدها احلزب ب�فاته النه احدث فراغًا يف ال�ش��احة ال�شيا�شية الكردية 
. وحقق��ت حركة "التغي��ري", نقلة ن�عية يف احلياة ال�شيا�ش��ية يف اإقليم 
كرد�ش��تان, عندما حققت يف االنتخابات االأخ��رية, املرتبة الثانية بعد 
احلزب الدميقراطي الكرد�ش��تاين« بزعامة م�ش��ع�د بارزاين, لتزيح بذلك 
»االحت��اد ال�طن��ي« اإىل املرتبة الثالثة يف برمل��ان االقليم. من جانبها 
اأعرب��ت كتل��ة حتال��ف الق���ى العراقية عن اأمله��ا يف ان يك���ن التغيري 
ال��ذي �شت�ش��هده كتلة التغيري نح� االف�ش��ل الن الكتل��ة طاملا عربت عن 
انتماءئها لكامل ال�ش��عب العراقي من خالل �ش��عاراتها ومطالبها والتي 
تع��د من وجهة نظر الكثريي��ن مطالب م�رصوعة. وقال ع�ش��� يف الكتلة 
النائ��ب ,رع��د الدهلكي, ل�"اجل�رنال" اإن "م�ش��طفى �شخ�ش��ية معروفة 
بت�جهاتها ال�شيا�شية وبفقدانه �ش�ف يحدث تغيريا كبريا داخل العملية 

ال�شيا�شية الكردية.

�ش��دد االحت��اد ال�طن��ي الكرد�ش��تاين عل��ى ان من حق 
جمل���ض الن�اب ان ال ي�ش��مح الي م�ش���ؤول بالتهرب من 
امل�ش��اءلة القان�ني��ة فيم��ا يخ���ض عمله.وقال ع�ش��� 
االحتاد النائ��ب ,اريز عبد اهلل, اإن " جمل�ض الن�اب البد 
ان يتخ��ذ اج��راءات رادع��ة بح��ق اي نائب او م�ش���ؤول 
يتهرب او مياطل يف احل�ش���ر اىل جل�شات اال�شتج�اب 
".واأ�ش��اف, انه البد من ت�افر مربر قان�ين او �شحي 
مقن��ع اأم��ا دون ذلك ف��ال ميك��ن الي م�ش���ؤول التهرب 
من امل�ش���ؤولية امام ال�ش��لطات الت�رصيعي��ة والتنفيذية 
م�ؤ�ش�ش��ة  لرئي���ض  ح��دث  كم��ا   , العراق��ي  وال�ش��عب 
االت�ش��االت يف اال�ش��ابيع املا�ش��ية ".وا�ش��ار اىل ان 
"تهرب اي م�ش���ؤول عن اال�ش��تج�اب وعن ال�ش��ياقات 

القان�نية �ش�ف يعر�شه للم�شاءلة القان�نية".واتهمت 
النائب��ة عن ائتالف دولة القان�ن عالية ن�ش��يف وزير 
التخطي��ط والتج��ارة وكالة �ش��لمان اجلميلي مبحاولة 
التهرب من ا�ش��تج�ابه يف جمل���ض الن�اب عرب التحجج 
باالإيف��ادات, يف ح��ن ك�ش��فت ع��ن فت��ح 18 مطحنة 
فائ�ش��ة ع��ن احلاج��ة. وطالب جمل���ض الن���اب٬ وزير 
التجارة وكالة وزير التخطيط �شلمان اجلميلي بتحديد 
م�عد ح�ش���ره لال�ش��تج�اب خ��الل ا�ش��ب�ع.وجاء يف 
كتاب ر�ش��مي �ش��ادر عن االمن العام ملجل�ض الن�اب 
وكال��ة �ش��باح جمع��ة الب��اوي٬ وم�ج��ه اىل مكت��ب 
وزير التج��ارة٬ اإن "االدلة واال�ش��انيد اخلا�ش��ة بطلب 
اال�شتج�اب امل�جه اىل اجلميلي من قبل النائبة عالية 
ن�ش��يف مت ت�شليمها اىل هيئة الرئا�ش��ة كاملة"٬ مبينا 

اأن "طلب اال�شتج�اب قد ا�شت�فى �رصوطه".

ترمب في الرياض إلعادة ترتيب أوراق تحالفاته

استبعدوا منه الشيعة.. تحذيرات من تشجيع المؤتمر األميركي العربي "السني" لالنقسامات العراقية

"الجورنال" تكشف عن أربعة مرشحين لخالفة نيشيروان مصطفى في قيادة التغيير الكردية

متحججًا بكثرة اإليفادات.. البرلمان "يمهل" الجميلي أسبوعًا لتحديد موعد "استجوابه" 

ضمانًا الستمرارها في السلطة.. اتهامات للحكومة 
المحلية بإعادة اإلرهاب إلى األنبار! 

تربيتها تستغيث.. جهات ترهب مدارس ديالى 
إلجبارها على تسريب األسئلة االمتحانية 

كركوك - فراس الحمداني

بغداد – فادية حكمت

األنبار-عمر الدليمي

بغداد - متابعة
بغداد – سهير سلمان

البصرة - محمد الجابري
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التعاقد مع شركات لتنظيم
كرنفال ملعب البصرة الدولي

اإلرهاب يعبث بالبصرة.. تذمر شعبي من أداء قياداتها األمنية "المترهلة" ومطالبات للعبادي بالخروج عن صمته 

مطابع بغداد ومقاهي الرشيد 
في عشرينات القرن العشرين


