
ك�ش��ف رئي�س جلنة الرقابة املالية يف جمل�س حمافظة 
الب���رة احم��د ال�شليط��ي عن وج��ود جه��ات �شيا�شية 
متنف��ذة داخ��ل العراق ال تري��د اكمال امل���روع وهي 
م��ع م�روع ميناء مبارك الكويتي، الفتا النظر اىل ان 
مين��اء الفاو الكبري ال توجد فيه جدية لتنفيذ االعمال، 
موؤك��دا ان تنفي��ذ امل�روع من قب��ل احلكومة ال يجدي 
نفع��ا ويفرت���س التوج��ه اىل تنفيذ امل���روع من قبل 
���ركات عاملية وفق �روط احلكومة وهناك �ركات 

عاملي��ة م�شتعدة لتنفيذ امل���روع وهذا امل�روع لديه 
اهداف كبرية ج��دا للمحافظة، واليوم ال بد ان ي�شتثمر 
ه��ذا امل���روع احلي��وي الكب��ري ال��ذي ينم��ي اقت�شاد 

الب�رة والعراق .
واته��م ال�شليطي دوال وجه��ات مل ي�شمها بال�شعي وراء 
اجها���س م�روع ميناء الف��او الكبري ، واليوم لال�شف 
ف��اإن الع��راق لي�شت في��ه �شيا�ش��ة وا�شح��ة اأو موحدة 
وال يوج��د توافق يف الروؤى، وال�شيا�ش��ة التي تعرب عن 
خمتل��ف ال��روئ اختفت وه��ذا ا�شعف موق��ف العراق، 
والي��وم اذا اردن��ا ان نرج��ع اىل قن��اة ال�شوي���س رمب��ا 

تت�رر م��ن م�روع ميناء الف��او الكبري يف امل�شتقبل 
وبالتاكي��د �شت�شعى م�ر جاهدة اأان جته�س مثل هذا 
امل���روع ،مو�شح��ا ان مين��اء الف��او اذا حت��ول حلقة 
للو�ش��ل ب��ن دول ���رق ا�شي��ا والت��ي متتل��ك 70 % 
م��ن اقت�شاد الع��امل فاذا حتولت الب���رة نقطة و�شل 
ب��ن هذه ال��دول وبن دول اورب��ا فان ه��ذا �شيت�شبب 
ب��رتدي �ش��ادرات دول اخلليج وقن��اة ال�شوي�س موؤكدا 
ع��دم ا�شتبعاد بع�س الطراف م��ن العمل على اجها�س 
م���روع ميناء الف��او الكبري ،موؤك��دا ان الكويت اي�شا 
تعت��زم ان�شاء البديل عن ميناء الفاو الكبري وهو ميناء 

مب��ارك وه��و البدي��ل، ومب��ا ان امليناء البدي��ل يجري 
على قدم و�شاق فه��ذا يعني ان الكويت م�شتعدة حاليا 
بطريق او باآخر بان ال يتحقق ميناء الفاو وال ينفذ واإال 
�شيك��ون ميناء مبارك خ�شارة كبرية للكويت وال اعتقد 
انه��ا تغام��ر وتخاط��ر باموالها به��ذه الطريق��ة ما مل 
تكن متاأكدة من وج��ود ارادات واجندات داخل العراق 
جته���س هذا امل���روع، مبينا ان هن��اك �شيا�شين يف 
الع��راق تدفع لهم اموال من اخلارج يف �شبيل اجها�س 

م�روع ميناء الفاو الكبري .
م��ن جانب��ه ي��رى النائب ع��ن حمافظة الب���رة زاهر 

العب��ادي للجورن��ال ان م���روع مين��اء الف��او الكبري 
م��ن امل�شاريع الكب��رية واملهم��ة يف حمافظة الب�رة 
وكان��ت هن��اك حت��ركات م��ن قب��ل ن��واب املحافظ��ة 
لغر���س ال�شغ��ط يف ان�ش��اء امل���روع احلي��وي املهم 
وال��ذي ينمي احلركة االقت�شادية يف العراق واملنطقة 
حي��ث ان ان�شاء امل�روع �شيوفر فر�س عمل كثرية يف 
املحافظ��ة لكون��ه �شيدر اإي��رادات كب��رية، اىل ذلك اكد 
مدير العالق��ات واالعالم يف ال�رك��ة العامة للموانئ 
العراقي��ة امن��ار عب��د املنعم ال�ش��ايف ا�شتم��رار العمل 
مب���روع كا�ر االم��واج الغربي وال�رق��ي يف ميناء 

الف��او الكب��ري حي��ث ان ال���ركات املوج��ودة با�رت 
عمله��ا وب�شكل يومي وم�شتم��ر وهناك مراحل متقدمة 
يف امل���روع حيث تعمل خمتلف االلي��ات يف امليناء 
كم��ا ان ال��وزارة حري�ش��ة على انه��اء العم��ل بال�شكل 
ال�ريع. وقال ال�شايف للجورنال ان "العمل م�شتمر يف 
م���روع ميناء الفاو حيث ان كا�ري االمواج الغربي 
وال�رقي مازالت ال�ركتان تقومان باعمالهما ب�شكل 
يوم��ي وم�شتمر حيث بلغ كا�ر االم��واج الغربي الذي 
تنف��ذه �ركة داي��و الكورية والذي يبل��غ طوله 16 كم 

ون�شف اىل اكرث من 60% .

في إجراء غير معقول وبعيد عن الدستور.. كردستان تتجه إلى االقتراض من واشنطن على أن يسددها العراق!!
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النج��ف االأ���رف - اآالء ال�شم��ري : ح��ذر النائ��ب عن دول��ة القانون �ش��ادق اللبان من 
خط��ورة جل��وء كرد�شتان اىل الواليات املتح��دة االمريكية القرتا�س االم��وال موؤكدا ان 
ه��ذه املحاولة �شت�شط��دم باالزمة املالية يف العراق الن بغداد ل��ن تفي بديون كرد�شتان 
جت��اه امريكا . وق��ال اللبان يف ت�ريح للجورن��ال نيوز ان "حماول��ة كرد�شتان التقرب من 
ام��ريكا ال�شتح�ش��ال اموال على ان ت�شددها بغداد عنها هو امر فيه جتاوز على ال�شيادة العراقية 
الن وا�شنط��ن تتج��ه نحو حتقيق م�شاحلها على ح�شاب العراقين ". وبن ان " هذا التجاوز �شيخلق 
عقداً وت�شنجات قد تكون غري حممودة يف امل�شتقبل النها �شتوؤثر �شلبا يف ا�شتقرار املنطقة "،م�شريا اىل 
ان " هذا االمر يحتاج اىل موافقة جمل�س النواب قطعا فال�شيد العبادي يحرتم ال�شلطة الت�ريعية ومن غري 
املمك��ن ان يتخ��ذ قرارات ت�شج��ل عليه ا�شارات وخلاًل وا�شحًا".واو�شح اللب��ان ان " هذه املحاولة اذا دخلت 
حيز التنفيذ �شتالقي عراقيل كبرية وقد تنتهي عند اول عقبة وهي ان العراق يعاين ازمة مالية حقيقية "،موؤكدا 

ان " هذا القرار لن يتخذ من دون موافقة جمل�س النواب فهو الذي ميرر املوازنة لتتمكن احلكومة من �رفها ".

�شهدت بغداد اليومن املا�شين خروقات امنية جديدة راح �شحيتها 
الع���رات بن �شهيد وجريح ،وه��و امر دفع نوابا اىل انتقاد عمليات 
بغ��داد وحتميله��ا م�شوؤولية االحداث ،بينما راأت اط��راف �شيا�شية ان 
ه��ذه العمليات االرهابي��ة تن�شوي يف اطار ر�شائ��ل اقليمية للعراق 
ب���رورة اتخاذ مواقف مهادنة مع مقررات موؤمتر الريا�س العربي 
االمريكي .  ويف ذلك يقول ع�شو ائتالف دولة القانون ،عبد الهادي 
احل�ش��اين " كان م��ن املفرت���س على موؤمت��ر الريا�س ايج��اد قاعدة 
حت��ارب االره��اب وقطع التموي��ل الفكري واملايل له��ذه التنظيمات 
االرهابي��ة ويج��ب ان يك��ون هن��اك عالق��ات امني��ة ب��ن الريا�س 
وبغ��داد وبقية الدول املجاورة يف �شبي��ل تقلي�س الوجود االرهابي 
وانهائ��ه، وذلك الن حماربة االرهاب لي�س جم��رد �شعارات اعالمية 
وامن��ا عمل م�شتم��ر ودوؤوب يف �شبيل اخلال�س م��ن االرهاب وقطع 
ج��ذوره ب�شورة كلية ،  وك�شف احل�شاين عن ان "هناك م�روعًا لدى 
�شيا�شي��ي داع�س طالبوا فيها مبطالب ال ميك��ن حتقيقها منها عودة 
�شخ�شي��ات عليه��ا ملفات ارهابي��ة وجنائية اىل العملي��ة ال�شيا�شية 
وحماولة التالعب باملنظومة الع�شكرية العراقية من خالل املطالبة 

بحل بع�س الت�شكيالت التي ا�شبحت من ت�شكيالته اال�شا�شية". 
وا�ش��ار احل�ش��اين اىل ان  اأن االخرتاق االمني االخ��ري الذي حدث يف 
مناط��ق الك��رادة وال�شه��داء م��ا هو اال حماول��ة من قب��ل التنظيمات 
االرهابية يراد منه انهاء العملية ال�شيا�شية وخلق ال�راع وحماولة 
�رب التقدم االمني للجي�س واحل�شد يف املو�شل واالنت�شارات التي 
حققته��ا القوات االمني��ة وقوات احلد���س ال�شعبي، م�شيف��ا اأن "قتل 
االبري��اء هو نه��ج لي�س باجلدي��د على تنظي��م داع�س ال��ذي ا�شتهان 
باملقد�ش��ات واحلرمات من خالل ا�شتهدافه املواطنن يف هذا ال�شهر 
الف�شي��ل". و�ش��دد على ���رورة توح��د دول املنطق��ة للوقوف �شفا 
واح��دا امام ه��ذه التنظيم��ات االرهابي��ة وحماولة ر���س ال�شفوف 
واالبتع��اد ع��ن التخن��دق واملوؤمت��رات الت��ي تط��رح فيه��ا اجن��دات 

تدع��م االره��اب وتقويه فكري��ا وماليا".   اال ان احت��اد القوى كربى 
الكت��ل ال�شنية الربملانية ا�شتبعد ان تكون ه��ذه الهجمات لها عالقة 
مبق��ررات موؤمت��ر الريا�س الذي عق��د اخرياً يف العا�شم��ة ال�شعودية 
وال��ذي ح�ره الرئي�س االمريكي دونالد ترامب. وقال النائب، حممد 
الكرب��ويل، ل�"اجلورن��ال" اأن" املوؤمت��ر لي�ش��ت له عالق��ة بالهجمات 
االرهابي��ة الت��ي وقع��ت يف العا�شم��ة بغ��داد وذل��ك الن التنظي��م 
االرهاب��ي ي�شتهدف جمي��ع دول العامل دون ا�شتثن��اء فلي�س من اأحد 

مباأمن من الهجمات االرهابية".
"الع��راق بحاج��ة اىل تطوي��ر اجله��د اال�شتخب��اري  وا�ش��ار اىل ان 
وعملي��ات البحث لفك اخلالي��ا النائمة التي تن�ش��ط بن مدة واخرى 
م��ن خالل املعلومة اال�شتخباري��ة والتعاون مع االجهزة االمنية يف 
االخب��ار عن اي حال��ة غري طبيعية حتدث من اج��ل تفادي اي خرق 

امني قد يحدث النقاذ املواطنن االبرياء". 
وا�شتنك��ر الكرب��ويل التفج��ريات ، وقال  ل��� »اجلورن��ال «، انها "ردة 
فع��ل على االنت�شارات الت��ي حتققها قواتنا االأمني��ة  يف املو�شل".
واأ�ش��اف ان"التفجريات فيها ا�شتهداف جلميع العراقين" خ�شو�شا 
ان "االإره��اب االعمى ال يفرق بن مك��ون واآخر"  ، وو�شف ت�ريح 
النائب��ة عواطف نعمة الهجمات االخرية بانها اب��ادة لل�شيعة، حيث 
ق��ال اإنها "لي�شت يف حملها وانه��ا تذهب بهذا االجتاه يف اي تفجري 
يح�ش��ل". بدورها �شهدت ارب��ع حمافظات جنوبي��ة ، اأم�س الثالثاء، 
ا�شتنف��اراً اأمني��ًا  على خلفي��ة التفجريين الذين �شهدتهم��ا العا�شمة 
بغ��داد اليومن املا�شين  .قائد عمليات الرافدين علي املك�شو�شي 
ق��ال للجورن��ال ان االأجه��زة االأمني��ة انت�رت يف ارب��ع حمافظات 
)النا�ري��ة، وا�ش��ط ،املثنى ،مي�ش��ان ( ومت تكثيف االأع��داد االأمنية 
عن��د ال�شيطرات يف مداخل امل��دن وعند االأماك��ن املزدحمة والقيام 
بعملي��ات ا�شتباقي��ة يف كل ق�ش��اء وناحية الحتم��ال وجود خاليا 
نائم��ة وانت�ش��ار عنا�ر اال�شتخبارات واالم��ن الوطني واملخابرات 

يف ال�شيطرات لتعزيز اجلهد االمني فيها".
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�شفت م�ش��ادر حكومية ومدنية ع��ن وجود عمليات 
تهري��ب منظمة لعنا���ر تنظيم داع�س م��ن ال�شجون 
االمني��ة مقابل دف��ع مبالغ مالية كب��رية ل�شباط يف 
االجه��زة االمني��ة، يف ح��ن نفت �رط��ة االنبار هذه 
االنباء وو�شفتها بالكاذبة وامل�شمومة .وقال امل�شدر 
ملرا�ش��ل )اجلورن��ال(، ان" ع���رات املطلوب��ن م��ن 
عنا�ر تنظيم داع���س االرهابي مت تهريبهم واطالق 
�راحهم بع��د اعتقالهم من قبل القوات االمنية خالل 
مع��ارك تطهري م��دن االنبار خ��الل ال�شن��وات الثالث 
املا�شية ومت تهريب املطلوبن بعد دفع مبالغ مالية 
و�شلت اىل 100 مليون دين��ار تقريبا".وا�شاف ان" 

�شباط��ًا يف اجلي�س وال�رطة وحتى احل�شد الع�شائري 
و�شما�رة لهم من �شخ�شيات �شيا�شية ومدنية اتفقت 
م��ع خاليا داع���س على دفع املبال��غ املالية وتهريب 
عنا�ره��م واخراجهم من ال�شج��ون بطرق خمتلفة".
يف ح��ن نفى املكتب االعالمي لقائ��د �رطة االنبار 
الل��واء ه��ادي رزي��ج ك�ش��ار ه��ذه االنب��اء وو�شفه��ا 
بالكاذب��ة وامل�شموم��ة وال يوج��د اأي تهريب لعنا�ر 
داع���س االرهاب��ي ول��ن ن�شم��ح بوج��ود مث��ل هك��ذا 
افعال غ��ري قانونية".وا�ش��اف ان" جميع املطلوبن 
يف ال�شج��ون وهناك ع��دد كبري منه��م مت احلكم عليه 
م��ن قب��ل املحاك��م الق�شائية وكل مطل��وب متهم يف 
ال�شجون يخ�شع لتحقيقات امنية ومل ت�شجل اأي حالة 

هروب من �شجوننا".

اك��د �شحافي��ون واعالمي��ون من حمافظ��ة كركوك 
ان مهم��ة احل�ش��ول عل��ى ت�ريحات لتقري��ر واحد 
يف كرك��وك تكاد تكون من ا�شع��ب املهام من جراء 
اعتكاف بع�س امل�شوؤولن وامتناعهم عن الت�ريح 

بذريعة التحفظ املعلن واخلوف املبطن.
وق��ال االعالم��ي وال�شح��ايف من حمافظ��ة كركوك  
ك�شحافي��ن  انن��ا  للجورن��ال"    " الطال��ب  عل��ي 
واعالمي��ن نع��اين ا�ش��د املعان��اة اثن��اء عملنا على 

اي تقري��ر يف كرك��وك وذل��ك الن اأغلبي��ة الق�شاي��ا 
بحاج��ة اىل ا�شتبي��ان راأي اربع��ة اط��راف ب��داًل عن 
ط��رف واحد او طرفن يف حمافظ��ات اخرى وغالبا 
امل�شوؤول��ن  اقن��اع  كب��رية يف  م��ن جن��د �شعوب��ة 
باحلديث والت�ري��ح ال�شحايف. وا�شاف "غالبا ما 
جند ابواب امل�شوؤول��ن مفتوحة لنا فاع�شاء جمل�س 
حمافظ��ة كرك��وك يوؤرقه��م هاج�س التحف��ظ املعلن 
واخل��وف املبطن وذلك مل��ا �شهدته حمافظة كركوك 
م��ن اغتياالت لعدة �شخ�شيات �شيا�شية مل يتم ك�شف 

مالب�شات اغتياالتهم حتى االن .

ب��داًل ع��ن دع��وة رئي���س ال��وزراء حيدر العب��ادي ال��ذي ينتم��ي للطائفة 
ال�شيعي��ة٬ دعت ال�شعودي��ة رئي�س اجلمهورية العراقي ف��وؤاد مع�شوم من 
الطائف��ة ال�شّنية،وبذل��ك قدم��ت الريا�س م��ن دون ان ت�شع��ر اكرب خدمة 

للعبادي يف تاليف احلرج امام حلفائه يف التحالف الوطني .
خ��رباء دولي��ون اك��دوا ان ه��ذا النوع م��ن الت���ّرف املبني عل��ى اأ�ش�س 
طائفي��ة٬ كان واح��داً من عدة ت�رفات "تتجاه��ل" العراق يف قمة كان 
اله��دف منها جمع امل�شلمن �شد االإرهاب. ويقول الّنقاد ان "ا�شتهداف" 
القم��ة الإي��ران كم�ش��در للتطّرف وتهمي�شه��ا لقائد �شيعي ب��ارز قد يدفع 
احلكوم��ة العراقي��ة اأكرث للوق��وف اىل جانب اإيران يف وق��ت حتتاج فيه 

الواليات املتحدة اىل �ريك قوي هناك.

وق��ال جيم���س جيفري٬ ال�شف��ري االأمريكي ال�شابق يف الع��راق "اإنه مثال 
اآخر على اإبعاد ال�شعودية للعراق كحليف حمتمل. وتعد ال�شعودية العراق 
قاع��دة اإيراني��ة وه��ذا يت�شب��ب باإ�شعاف اجله��ود االأمريكي��ة". كما قال 
اإيالن غولدنبريغ٬ مدير الربنامج االأمني لل�رق االأو�شط يف مركز االأمن 
االأمريك��ي اجلديد وامل�شوؤول ال�شابق يف وزارت��ي اخلارجية والدفاع٬ ان 
"جتاه��ل القي��ادة العراقية من قب��ل ال�شعودين وعدم وج��ود العبادي 
هن��اك اأمر موؤ�شف حقًا. اإنها فر�شة �شائعة فع��اًل". وقال بع�س اخلرباء 
اإنه��ا تك�ش��ف ع��ن اإدارة اأمريكية "اإم��ا عدمية اخلربة اأو ال ت��درك الفروق 
الدقيق��ة يف منطق��ة معقدة". واأ�ش��اف جيفري "هذا احل��دث يك�شف عن 
فري��ق جديد ع��دمي اخلربة يف وزارة اخلارجي��ة ال�شعودية. من املفرت�س 
ان يتنباأ هوؤالء مبثل هذه امل�شاكل ومواجهتها٬ لكن ذلك مل يح�شل، ويف 
املعهد االأمريكي لل�شالم بوا�شنطن يف �شهر اآذار قال العبادي عن العالقة 

بن البلدين "هناك انفراج لعالقة جوار جيد جداً. اأ�شدقاوؤنا ال�شعوديون 
كان��وا يعتقدون ان العراق واقع حتت �شيط��رة جارتنا اإيران٬ لكننا ل�شنا 
كذل��ك٬ فالعراق يحكمه العراقيون". وم��ع ذلك فال�شكوك ما زالت عميقة 
يف الريا�س٬ ويقول اآرون ديفيد ميلر٬ املفكر ونائب مدير مركز ويل�شون 
اإن "التعام��ل ال�شيء ال��ذي �شعر به العراقيون يتعلق بالطريقة التي ينظر 
بها ال�شعوديون اىل احلكومة العراقية وعالقاتها باإيران. اإنه يتعلق بعدم 
ا�شتع��داد بغ��داد وعدم قدرتها على جت��اوز اإيران اأكرث مم��ا يتعلق بقتال 
الع��راق لداع���س". لكن اخلرباء يقولون ان القم��ة مل تعط بغداد الكثري من 
الدف��ع ليغ��ادر م��دار طهران٬ ويق��ول غولدنب��ريغ ان "العن���ر احلا�شم 
لل�شيا�ش��ة االأمريكي��ة يف مواجه��ة اإيران هو ت�شجيع عالق��ات وثيقة بن 
الع��راق ودول اخلليج بهدف �شحب بغداد بعيداً عن طهران"٬ فدمج بغداد 

مع حلفاء اخلليج يبقى اأولوية عليا للواليات املتحدة.

ك�شف قياديون يف ق�شاء احلويجة ان تاأخري عملية حترير 
الق�ش��اء �شببه مت�شك املكون الكردي بان�شمامه اىل اقليم 
كرد�شتان االمر الذي ادى اىل تقاع�س احلكومة االحتادية 

عن عملية حترير من �شيطرة التنظيم.
وكان م�ش��وؤول حم��ور غ��رب كرك��وك لق��وات البي�شمركة، 
كمال كركوكي قد اكد اأن "�شعب كورد�شتان اإذا اعلن دولته 
ف�شتكون احلويجة ب�شمنه��ا، وحن و�شول املو�شوع اإىل 
مرحل��ة التعامل م��ع ذلك يقوم �شع��ب كورد�شتان باتخاذ 
ق��راره بنف�شه، وال يح��ق الأي �شخ�س من هن��ا اأو هناك اأو 

من اأي حزب اتخاذ القرار".
ب��دوره اكد القي��ادي يف احل�شد الع�شائ��ري وع�شو جمل�س 
ق�ش��اء احلويجة احم��د خور�شيد ان احلويج��ة بحاجة اىل 
اىل ان تن�ش��ق قياداته��ا العربي��ة ال�شيا�شية م��ع احلكومة 
لتحريرها من قبل ابنائها واخوانهم من قوات البي�شمركة 

واحل�ش��د الرتكماين اليقاف نهر ال��دم الذي ي�شيل منها من 
دون ان تكرتث احلكومة له.

وا�ش��اف خور�شي��د يف حدي��ث للجورن��ال "حتدثنا كثريا 
ع��ن احلويجة، لو كان كالمنا موجهًا لل�شخر لنطق واهتز 
�شم��ري احلجر ومل يهت��ز �شمري الب�ر عل��ى احلويجة وان 
قادتن��ا مل يتخ��ذوا اي خط��وات عملي��ة للتحري��ر فه��ل مت 
ار�ش��ال دباب��ات او الوي��ة ع�شكري��ة او حت��ى ت�شليح ح�شد 
احلويج��ة او ت�شكي��ل غرفة عمليات كل ذل��ك مل يكن �شوى 

كالم يف كالم".
 وب��ن خور�شي��د اأن "م�شوؤلين��ا من�شغلون باأم��ور ثانوية، 
واحل��ل الوحي��د ه��و ان يق��وم ق��ادة ع��رب غ��رب كركوك 
بالتن�شي��ق م��ع حكوم��ة كرك��وك والبي�شمرك��ة واحل�ش��د 
الرتكم��اين واملح��ور ال�شم��ايل بجمع احل�ش��ود يف كركوك 
وتطوي��ع ال�شباب وتوجيه نداء للقادة وال�شباط ال�شابقن 
لت�شكي��ل غرف��ة عملي��ات وقي��ادة املعركة، ف��كل يوم مير 

يكون دمارا على احلويجة واهلها وم�شتقبلها.

استنفار أمني في المحافظات الجنوبية على خلفيتها 

هجمات العاصمة الرمضانية.. نواب وخبراء: عمليات إرهابية تحمل رسائل إقليمية »ملغومة« لبغداد

األميركيون عدوهم جاهلين وطائفيين.. كيف أنقذ السعوديون العبادي من اإلحراج أمام حلفائه؟ 

قياديو الحويجة: أطماع كردية بضمه لإلقليم وراء تقاعس الحكومة عن تحرير القضاء 

يابالش.. 100 مليون دينار تسعيرة تهريب "الداعشي" 
من سجون األنبار وشرطتها تنفي

االغتياالت المتكررة تؤرق مسؤولي كركوك و"تلجم" 
تصريحاتهم في القضايا الخالفية

بغداد - متابعة خاصة

بغداد- سهير الربيعي 

األنبار - عمر الدليمي

كركوك- فراس الحمداني

كركوك –خاص

البصرة - محمد الجابري
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أسود الرافدين يخوض أول
وحدة تدريبية

ميناء الفاو أبرزها.. أموال كويتية ومصالح  مصرية وراء تعطيل المشاريع االستراتيجية في المحافظات الجنوبية

نساء في ذاكرة تأريخ بغداد.. أم 
السلطان وأول ممثلة عراقية!
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