
عرثت قوات ال�رشط��ة الإحتادية على وثیقة مهمة تعود 
اىل تنظی��م داع���ش، اأثن��اء تقدمه��ا يف حماورها �ضمن 
عملی��ات حتري��ر حمافظة نین��وى ومركزه��ا املو�ضل، 
�ضم��ايل الب��اد، يف معرك��ة انطلق��ت يف ت�رشي��ن الأول 
املا�ض��ي، وحتى اإع��ان الن�رش يف 10 مت��وز. وتف�ضح 
الوثیق��ة نقًا ع��ن م�ضدر اأمني م��ن ال�رشطة الحتادية، 
انح��دار روات��ب عنا���رش تنظی��م داع���ش الإرهاب��ي يف 
املو�ض��ل "ثاين اأكرب م��دن الباد �ضكانًا بع��د العا�ضمة 

بغداد". وي�ضمي تنظیم "داع���ش" الرواتب ب�"الكفالت" 
الت��ي تتف��اوت ب��ن عن���رش واآخ��ر للداع�ض��ي الأع��زب 
والق��ادة، وترتفع على عدد الزوج��ات والأطفال خافًا 
حمددة ب���72 دولراً اأمریكیًا، ما يع��ادل نحو 95 األف 
دين��ار عراق��ي، وبینه��ا 40 دولراً خم�ض�ض��ة للطعام، 
وبذلك يك��ون الرات��ب الإجمايل للعن���رش 112 دولراً. 
وبح�ض��ب م��ا ج��اء يف الوثیق��ة وه��ي خا�ض��ة برواتب 
�ضه��ر حمرم )اأول الأ�ضهر الهجري��ة(، لعنا�رش كتیبة يف 
التنظی��م يطلق علیه��ا "كتیبة الإمام الرتم��ذي"، تظهر 
اأن اأح��د الدواع���ش وكنیت��ه اأبو جن��ى، وهو م��ن موالید 

1991 ،مت��زوج ولدي��ه ثاث��ة اأطف��ال، راتب��ه مرتفع 
م��ن ب��ن الدواع���ش الع��زاب، ويتقا�ض��ى 184 دولراً 
اأمریكی��ًا، ما يعادل 214  دين��اراً عراقیًا. وعن�رش اآخر 
كنیت��ه اأب��و نا�رش من موالی��د 1962 ،راتب��ه اأعلى من 
رات��ب "اأبو جن��ى"، لأن لديه من الأطف��ال �ضتة وزوجة، 
وراتب��ه 256 دولراً، ما يع��ادل 335 دينارا، والافت 
للنظ��ر اأن تخ�ضی���ش كلف��ة الطع��ام مت�ضاوي��ة بن كل 
الدواع���ش وه��ي 40 دولرا حتى للذي��ن لديهم زوجات 
واأطف��ال. ونق��ل م�ض��در حمل��ي م��ن املو�ضل قول��ه اإن 
روات��ب "الدواع���ش" ت���رشف ح�ضب الظ��روف. واأو�ضح 

امل�ض��در الذي حتّف��ظ على الك�ضف عن ا�ضم��ه، اأن تنظیم 
"داع�ش" ي�رشف الأموال لعنا�رشه الذين يطلق علیهم 
"اجلن��ود اأو املقاتلن"، على عدد زوجاتهم واأطفالهم، 
كلما زاد العدد ارتفع الراتب �رشط اأن ل يزيد على 300 
دولر. واأ�ض��اف امل�ضدر، اأن القادة يف "داع�ش" والذين 
يطل��ق علیه��م الأم��راء، رواتبه��م تختلف ع��ن العنا�رش 
العادي��ن، فالتنظی��م مينحه��م الغنائ��م "امل�رشوقات" 
التي اأخذوها من بیوت النازحن والأقلیات امل�ضیحین 
والإيزيدي��ن، لتقا�ضمه��ا فیم��ا بینه��م لبیعه��ا ولی���ش 
الغنائم فقط، ب��ل يح�ضل الأمراء ب�"داع�ش" على اأكات 

خا�ض��ة ودائمًا تكون "الكب��اب امل�ض��وي"، و"القوزي"  
اثن��ن م��ن اأ�ضه��ر واأطی��ب اأ�ضن��اف الطع��ام العراق��ي، 
ياأتیه��م م��ن البی��وت اخلا�ض��ة بالتنظی��م يف املو�ضل، 
عل��ى حد ذكر امل�ض��در. وك�ضف امل�ضدر ع��ن، اأن رواتب 
الق��ادة "الأمراء" بالتنظیم كانت 500 دولر فما فوق، 
لكنه��ا انقطعت يف ال�ضنة الأخریة لهم يف املو�ضل، قبل 
ب��دء العملی��ات الع�ضكرية لتحرير املدين��ة من قب�ضتهم 
يف 17 ت�رشي��ن الأول 2016 ،ب�ضب��ب تعر���ش البن��وك 
للق�ض��ف م��ن قب��ل ط��ریان التحال��ف. و�ض��ارت رواتب 
الق��ادة والعنا�رش الدواع�ش، ت���رشف ما بن 60-30 

األ��ف دين��ار عراق��ي يف اأيامه��م الأخ��ریة، واملعاق��ون 
منهم الذين اأ�ضیبوا ب�رشب��ات لطریان التحالف الدويل 
�ض��د الإرهاب، مت ت�رشيحه��م من قبل التنظی��م وبینهم 
م��ن اأر�ضلوا انتحاري��ن ب�ضیارات مفخخ��ة، اأو ما يطلق 
علیهم بالنغما�ضین "وهم انتحاريون مقاتلون يف اآن 
واح��د". واأفاد م�ضدر حملي اآخر، ب��اأن العنا�رش والقادة 
الذين غادروا نینوى ومركزها، قبل بدء عملیات التحرير 
وخالها، نحو تركیا، قطع��ت عنهم رواتبهم ويف اأكتوبر 
املا�ض��ي- كانت املورد املايل الأ�ضا�ش له ب�رشقة النفط 

اخلام من اآبارها التي يقدر عددها باأكرث م��ن 90 بئ��راً.
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املائة يوم يف  العاكوب تفا�ضیل عن خطة  نینوى، نوفل  : ك�ضف حمافظ  نینوى- خا�ش 
ي�ضتوجب توفری  املدينة  اإعمار  ان  اىل  املا�ضي، م�ضریا  الثنن  اأطلقها م�ضاء  التي  املو�ضل 
لكل  اأمنیة  ا�ضدار بطاقات  واكد"�ضیتم  املدمرة.  ال�ضكان عن منازلهم  مبالغ كبریة وتعوي�ش 
اإن ننتهي من حي �ضكني حتى  التي �ضتكون تدريجیة، فما  اإعادتهم  املواطنن يف املو�ضل بعد 
نعید اأهله اإلیه، وهكذا حتى ننتهي من كل الأحیاء ال�ضكنیة يف املدينة".م�ضادر اكدت للجورنال ان 
لتاأمن  املحافظة  ادارة  مع  بالتن�ضیق  الطوارئ  لفر�ش  اجراءات  تدر�ش  الع�ضكرية  والقیادات  احلكومة 
ال�ضتقرار، بعد رف�ش حمافظها نظرية احلاكم الع�ضكري قائا  "ل حاكم ع�ضكريًا للمو�ضل اأو نینوى، فهو 
يخالف النظام الدميقراطي يف العراق، وهناك عزم على عدم العودة اإىل ممار�ضات واأخطاء قبل اجتیاح داع�ش 
بداأت منذ الثنن، وبا�رشنا بالتعاون مع قوات  اأطلقنا خطة املائة يوم، والتي  لذلك  "اأننا  اإىل  للمو�ضل"م�ضریاً 
الأمن عملیات انت�ضال ال�ضحايا وتنظیف ال�ضوارع واإ�ضاح الطرق واملجاري والكهرباء واإي�ضال املیاه".لكنه ا�ضتدرك 

اأن "اإعمار هذه املدينة ي�ضتوجب توفری مبالغ كبریة وتعوي�ش ال�ضكان عن منازلهم املدمرة ومعاجلة اأين �ضی�ضكنون.

والزراعة  والنفط  الرتبیة  وزراء  زيارة  �ضیا�ضیون  حمللون  و�ضف 
يف احلكومة الحتادية اىل اقلیم كرد�ضتان باأنها "�ضفقة"�ضیا�ضیة 
لتاأجیل ال�ضتفتاء على ال�ضتقال املزمع اجراوؤه يف ايلول املقبل. 
ويف وقت ا�رش املجل�ش العلى ال�ضامي العراقي على ان وحدة 
ت�ضكیل  اىل  �ضیمهد  القلیم"  انف�ضال  "وان  احمر  خط  العراق" 
اقالیم يف البلد، اكد اجلانب الكردي ان احلكومة الحتادية يجب 
اخلاف  عن  القلیم  مواطنو  يعانیها  التي  امل�ضاكل  تف�ضل  ان 

ال�ضیا�ضي �ضواء ب�ضاأن النفط او "ال�ضتقال".
القیادي يف املجل�ش العلى ال�ضامي العراقي رعد احلیدري اكد 
ان املجل�ش ل يقف مع اجراء ال�ضتفتاء يف القلیم، ال انه مل ي�ضل 

اىل نقطة النهاية مع كرد�ضتان.
وقال احلیدري ل�"اجلورنال"ان املجل�ش لديه حتالف ا�ضرتاتیجي 
مع الكرد ب�ضكل عام ولی�ش مع احلزبن الرئی�ضین ا�ضا�ضه م�ضلحة 
هذا  يف  ال�ضتفتاء  يوؤيد  ل  املجل�ش  ان  موؤكدا  والوطن،  العراق 
ان  مبینًا  الد�ضتور،  خمالفته  اىل  ا�ضافة  بالذات  احل�ضا�ش  الوقت 
عراقي  �ضمن  بالبقاء   2005 عام  منذ  موقفهم  ح�ضموا  الكرد 
موحد فیدرايل. وو�ضف بان هنالك رغبة "حزبیة" ولی�ضت �ضعبیة 
لجراء هذا ال�ضتفتاء ميكن من خاله الرمي بامل�ضاكل الدخللیة 
يبحث  مازال  املو�ضوع  هذا  ان  موؤكداً  اخلارج،  اىل  وال�رشاعات 

�ضیا�ضیًا بن الحزاب احلاكمة.
وحذر احلیدري من اأن ا�ضتفتاء القلیم �ضیفتح بابًا امام جمموعة 
حمافظات لتكون اقلیمًا او كل حمافظة على حدة ب�ضبب ما متلكه 
من موارد، متوقعًا ان هذا ال�ضتفتاء يف حال اجرائه فانه �ضیمتد 

حتى اىل دول اجلوار والقلیمیة.
القلیم يف هذا  ا�ضتفتاء  ان يجرى  القیادي يف املجل�ش  وا�ضتبعد 
الوقت لعدم قدرة اجلهات ذات العاقة بتنظیمه خال �ضهرين فقط 
ا�ضافة اىل عدم وجود برملان لتقرير ذلك، م�ضتدركًا باأننا مع كل 

هذا مل ن�ضل اىل نقطة النهاية مع الكرد، بل مازلنا نوؤمن باحلوار 
مع هذا املكون املهم. وب�ضان زيارة الوزراء الثاثة اىل اربیل املح 
امل�ضاكل  القدرة على حل  الوطني  التحالف  ان لدى  احلیدري اىل 
مع الطرف الكردي اكرث من احلكومة نف�ضها، وهذا جاء على ل�ضان 

رئی�ش الوزراء حیدر العبادي خال اجتماع التحالف الخری.
ل�"اجلورنال"ان  ال�ضاعدي  امری  ال�ضیا�ضي  املحلل  قال  جهته  من 
اللعیبي  اجلبار  عبد  النفط  وزراء  من  مكون  حكومي  وفد  و�ضول 
اقلیم  اىل  اللهیبي  ح�ضن  فاح  والزراعة  اقبال  حممد  والرتبیة 
ال��وزارات  تلك  �ضوؤون  اوراق  ترتیب  بعملیة  يتعلق  ل  كرد�ضتان، 
فح�ضب وامنا هو جل�ش نب�ش كیف �ضیتعاطى القلیم مع مو�ضوعة 
ال�ضتفتاء،وا�رشار رئی�ش القلیم املنتهیة وليته م�ضعود بارزاين 
على اجرائه والتهديدات الخریة التي اطلقها من اوربا بتحذيره 
ُعّد  وال��ذي  ال�ضتفتاء،  هذا  يجر  مل  حال  يف  دموية"  "حرب  من 

ر�ضائل ت�ضعید لل�ضغط على احلكومة.
بع�ش  لتلبیة  جاء  ال��وزراء  ه��وؤلء  وج��ود  ان  ال�ضاعدي  وا�ضاف 
والقت�ضادية  اخلدمیة  النواحي  من  القلیم  واحتیاجات  طلبات 
ما �ضیخفف من ال�ضغط على حكومة القلیم لكونها �ضتلبي بع�ش 
ك�ضب  ورقة  انها  اىل  ا�ضافة  هناك،  املواطنن  حاجة  مطالیب 
العبادي لی�ضتطیع املناورة �ضیا�ضیا يف  الوزراء حیدر  بید رئی�ش 
معلقة  ورقة  وجود  مع  ال�ضتفتاء،ل�ضیما  اجراء  م�رشوع  تاأجیل 
اجلی�ش  بدخول  احلكومتن  بن  التوافق  مو�ضوعة  هي  اخ��رى 
العراقي لتحرير احلويجة، بعد ان طلب بارزاين من دول التحالف 

تاأجیل حترير احلويجة اىل ما بعد حترير تلعفر.
وعّد املحلل ال�ضیا�ضي هذه الزيارة باأنها "ترطیب لاجواء"بتقدمي 
بید  اخرى  ورقة  يعطي  ما  وهو  الكردي  لل�ضعب  احلیاة  متطلبات 
ال�ضاحل  اىل  الدخول  قبل  مت  واتفاق  م�رشوع  لتن�ضیط  العبادي 
المين بتاثری وتفاو�ش الوليات املتحدة عندما قاربت وجهات 

النظر بن احلكومینت.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ضف ع�ضو جلنة الطاقة الربملانیة عّواد العوادي 
ع��ن احالة ملف��ات ف�ض��اد يف وزارة الكهرباء اىل 
النزاه��ة. وق��ال الع��وادي ان "ملف��ات ف�ض��اد يف 
وزارة الكهرباء اأحیلت اىل النزاهة وملفات اخرى 

ما زالت قید الكتمال".
افتت��اح  ال��وزارة  اع��ان  الع��وادي ع��ن  وك�ض��ف 
حمطات تبن ان بع�ضها لی�ش لها وجود والبع�ش 
الخ��ر دون امل�ضت��وى املطل��وب .وب��ن ان "اغلب 

 50 الت�ضغیلی��ة  ن�ضبته��ا  تتج��اوز  مل  املحط��ات 
باملئ��ة "م�ض��ریا اىل ان "جلن��ة برملانی��ة �ضكل��ت 
للوق��وف على امل�ض��اكل واملعوقات الت��ي تواجه 
الف��رات  حمافظ��ات  يف  الكهربائی��ة  املحط��ات 
الأو�ض��ط من خال جولة وا�ضع��ة لتلك املحطات" 
واأو�ض��ح الع��وادي ان "جمیع املحط��ات الغازية 
ل تعم��ل بالغاز حت��ى الن وهذا يقلل من طاقتها 
"م�ضكل��ة  الكهرب��اء  وزارة  حمّم��ا  النتاجی��ة" 
الكهرب��اء وان علیه��ا حتم��ل امل�ضوؤولی��ة وو�ض��ع 

حلول ناجعة لها".

ك�ضف نواب عن احالة ملف ق�ضیة �رشكة ا�ضیا �ضیل 
تقدمي  جمال  يف  خمالفاتها  كرثة  ب�ضبب  للق�ضاء 
اخلدمات للمواطنن امل�ضرتكن لديها، بینما طالب 

اخرون 
بفتح حتقیق حول ق�ضیة ا�ضتمرار خدمة الت�ضالت 
لل�رشكة يف املناطق التي كانت حتت �ضیطرة داع�ش 
وعدم  التق�ضری  النزاهة  جلنة  ،حمّملن   الإرهابي 
ن�ش  التي  والداري��ة  القانونیة  بواجباتها  القیام 
بالتحقیقات  للقیام  الد�ضتوري  الت�رشيع  علیها 
الازمة التي تقت�ضیها امللفات للمخالفات املالیة 

ا�ضیا�ضیل.  �رشكة  ومنها    الت�ضالت  ل�رشكات 
وقالت النائبة عن التحالف الوطني نهلة الهبابي 
يف ت�رشيح  ل� »اجلورنال نیوز«"  اإن "ملف  �رشكة 
بجمیع  للقیام  النزاهة  جلنة  اىل  احیل  ا�ضیا�ضیل 
بحق  والق�ضائیة  والداري��ة  القانونیة  الج��راءات 
من  الكثری  اثبتت  لكونها  ال�رشكة  على  القائمن 
املخالفات  يف طريقة تقدمي خدماتها  للم�ضتخدم" 
القیام  بعدم  النزاهة   جلنة  الهبابي   واتهمت    .
القانونیة والدارية  والتي ن�ش علیها  بواجباتها 
الازمة   بالتحقیقات  للقیام  الد�ضتوري  الت�رشيع 

التي تقت�ضیها امللفات املفتوحة .
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

اأكدت كتلة "املواطن" النیابیة ان الت�ضوية وعند انطاقها كم�رشوع وطني 
من قبل رئی���ش التحالف الوطني "عمار احلكیم "�ضیقرتن  ن�رشها بتحقیق 
الن�رش يف نینوى الذي مت بعد ا�ضهر طويلة من النتظار وبعد �ضقوط انهار 

من الدماء الزكیة التي روت ار�ش نینوى.
وق��ال النائ��ب يف الكتل��ة ،حبیب الط��ريف، يف ت�رشي��ح ل�"اجلورن��ال" اإن 
"التحالف الوطني هو من ميتلك البوة ال�ضیا�ضیة واملجتمعیة لكونه اكرب 

كتلة �ضكانیة وهو معني بتبني هذه الت�ضوية".
وا�ضار اىل ان "الت�ضوية احلالیة تعد "ت�ضوية التنازلت" التي �ضیخ�رش فیها 
اجلمی��ع و�ضریب��ح يف ها العراق لنه من غری املمك��ن ان نعی�ش يف اقلیات 
�ضیق��ة اأما ائت��اف دولة القانون فقد عرب عن الت�ضوي��ة يف الو�ضع الراهن 

انه��ا بعیدة عن كل امل�ضال��ح ال�ضیقة وهي و�ضعت حلفظ حقوق املكونات 
العراقیة. بدوره رجح القیادي يف املجل�ش الأعلى الإ�ضامي العراقي فادي 
ال�ضمري، اعان اإجراءات م�رشوع الت�ضوية الوطنیة ر�ضمیًا الأ�ضبوع املقبل، 
موؤك��دا ان موؤمتر "ال�ضنة" لن يوؤثر فیه. وقال ال�ضمري،"لی�ش هناك م�رشوع 
مط��روح غ��ری م���رشوع الت�ضوي��ة ال�ضیا�ضی��ة، وهناك ح��وارات ج��ادة بهذا 
الإط��ار لكونه م�رشوع��ًا �ضامًا لبناء الدولة ومعاجل��ة الإخفاقات ال�ضابقة 
واخلروق��ات الت��ي اأدت اىل هذه امل�ضاكل. لكن النائب يف الئتاف ،�ضادق 
اللب��ان، ق��ال يف ت�رشيح ل�"اجلورنال" اإن " ان م��ن يريد ان يحفظ حقوقه 
يج��ب ان يبادر ويحاول ان يناف�ش م��ا يف الت�ضوية واذا ما اراد ان ي�ضیف 
�ضمن املعقول حلفظ احلقوق، فالت�ضوية مفتوحة ولی�ضت مغلقة ول فر�ضًا".
واأ�ض��اف، اأن "الت�ضوي��ة لی�ض��ت فیها م�ضال��ح لأحد، بال�ضاف��ة اىل انها ل 
حتاول الخذ من حقوق احد وامنا و�ضعت لتنظیم العاقات بن املكونات 

وبرعاي��ة المم املتح��دة وحت��ت �ضق��ف الد�ضت��ور والقان��ون وه��ي وجدت 
ملل�ضحة كل الكتل وخا�ضة الكتل ال�ضنیة" كما ذهب املحلل ال�ضیا�ضي ،عبد 
النا���رش النا�رشي، يف ت�رشيح ل�"اجلورن��ال" اإىل اأن "الت�ضوية ل بد منها 
خ�ضو�ض��ا وان العراق خ��رج توا من حرب طاحنة". واأ�ض��اف" اأن الت�ضوية 
لب��د ان ت�ضتبع��د ال�ضیا�ضی��ن احلالین وان تك��ون مع النا���ش املجاهدين 

امل�ضحن ممن مل مل يتورطوا مع داع�ش".
واأك��د اأن "هن��اك جمموعات كب��ریة تعار�ش العملی��ة ال�ضیا�ضی��ة لكنها مل 
تتلط��خ بالدم��اء ومل ت�ضارك بعملی��ات الف�ضاد هولء ه��م الوىل بالت�ضوية 
ع��ن غریهم ".  النائ��ب ر�ضول را�ضي اكد  يف ت�رشيح ل��� »اجلورنال نیوز« 
ان" املجل�ش الأعلى يحاول اإعادة بريق الت�ضوية من جديد بعد ما انخف�ش 
�ضداها م�ضریا اىل ان" ائتافه " داعم لكل الت�ضويات الوطنیة �رشيطة ان ل 

تكون مع املجرمن والقتلة ".

ترك��ت الزم��ة ال�ضیا�ضیة التي تخیم عل��ى الب�رشة اثرا 
�ضیئ��ا على ال�ضارع الب���رشي ،فالت�رشيحات وتبادلها 
بن بع���ش امل�ضوؤول��ن وال�ضخ�ضیات جعل��ت املواطن 
الب���رشي يوؤمن ان اغل��ب الكتل ال�ضیا�ضی��ة ل تدافع ال 

عن م�ضاحلها ال�ضخ�ضیة وامتیازاتها.
يق��ول النائ��ب ع��ن حمافظ��ة الب���رشة زاه��ر العبادي 
للجورن��ال ان "الكتل ال�ضیا�ضیة املوجودة يف حمافظة 
الب�رشة بع�ضها تتمتع بنكران الذات وما يح�ضل الیوم 
من ت�رشيحات هو رمبا نوعا ما حماولة البع�ش ابراز 
ت�ضقی��ط بع�ش ال�ضخ�ضیات ام��ام و�ضائل العام وهذا 

المر ل يخدم املحافظة". 
وب��ن العبادي ان��ه "لا�ض��ف ان هناك كت��ًا �ضیا�ضیة 
تعمل على تر�ضیح �ضخ�ضیات جديدة ملن�ضبي املحافظ 
ورئی���ش املجل���ش وكامن��ا ه��ذه العملیة الت��ي ح�ضلت 

قام��ت بها بع���ش الكتل من اجل ال�ضتح��واذ على هذه 
املنا�ض��ب، واملواط��ن الب���رشي بداأ ي�ضتغ��رب من هذه 
الكت��ل ال�ضیا�ضی��ة وتوجهها، والیوم ل ب��د من ان تنظر 
الكت��ل ال�ضیا�ضیة اىل م�ضلحة املواط��ن الب�رشي بعیدا 
عن ال�رشاعات ال�ضیا�ضیة التي ل تنفع النا�ش" على حد 

تعبریه.
م��ن جهته طالب رئی�ش املجل�ش ال�ضیا�ضي يف حمافظة 
الب���رشة جن��اح ال�ضاعدي من خال حديث��ه للجورنال 
نیوز بالبتع��اد عن الت�رشيح��ات املت�ضنجة ال�ضادرة 
م��ن قبل بع�ش الكتل ال�ضیا�ضیة م�ضددا على �رشورة ان 
تك��ون هناك مب��ادرة يف املرحلة املقبل��ة اذا ما خرج 
رئی���ش جمل���ش حمافظة الب���رشة �ضباح الب��زوين من 
العتق��ال ،مو�ضحا ان املجل���ش ال�ضیا�ضي يف حمافظة 
الب���رشة وال��ذي ي�ض��م خمتل��ف الكت��ل ال�ضیا�ضی��ة ل 
ي�ضتطیع الت�رشيح يف الوقت الراهن او ا�ضدار اي بیان 

حلن اي�ضاح كل المور من الق�ضاء العراقي .

 اتهامات متبادلة بين المجلس األعلى وحزب بارزاني

وفد حكومي في كردستان.. صفقة »نفطية« مرتقبة بين أربيل وبغداد يسبقها اتفاق على التهدئة اإلعالمية 

جماعة المالكي يشككون بنوايا المطلقين... التحالف الوطني يطلق مشروع التسوية األسبوع المقبل 

منصبا المحافظ ورئيس المجلس في بورصة البصرة .. تراشقات ظاهرية واتفاقات »ليلية« لتقاسم المناصب!! 

فساد الكهرباء تفوح رائحته والنزاهة تفتح 
ذراعيها للتحقيق بسرقاتها

برلمانيون: إحالة ملف »آسياسيل« إلى القضاء 
بسبب مخالفاتها في تقديم الخدمات

بغداد – سهير سلمان
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بغداد ـ خاص

بغداد - فادية حكمت

البصرة – محمد الجابري
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األولمبي يواجه العقبات قبل
خوض غمار التصفيات

وثائق تفضح »قذاراتهم« في الموصل.. أمراء داعش رواتبهم بالدوالر ويتاجرون بـ »النساء« ويسرقون أموال النفط 

قصات تعود هذه األيام.. الحالقة 
حتى منتصف القرن العشرين


