
احزاب االنبار ال�س��غرية �س��مري م�سترت تقديره "خائف"، 
بهذه العبارة و�س��ف �س��يوخ االنبار االأح��زاب التي تقف 
م�س��املة من جراء ال�رصاع ال�سيا�سي املحتدم بني كتلتي 
احلزب االإ�س��امي وجمال الكربويل على من�سب املحافظ 
بعد الت�سويت باالغلبية على اقالة الراوي. وت�سهد االنبار 
ترقب��ًا حذراً بعد ا�س��دار حمكمة حتقيق الر�س��افة مذكرة 
الق��اء قب�ض بح��ق حمافظ االنبار املقال �س��هيب الراوي 

م��ن جراء ملفات ف�س��اد وعق��ود مالية كب��رية، يف الوقت 
ال��ذي اأ�س��ارت في��ه معلوم��ات اىل ان بع���ض اجلماع��ات 
املت�س��ارعة ال مان��ع لديها من التعاون م��ن جديد حتى 

مع داع�ض لا�ستقواء على اخل�سوم.
ويقول رئي�ض جمل�ض �س��يوخ ع�س��ائر االنبار تركي العايد 
يف ت�رصي��ح ل� »اجلورنال نيوز«، ان "حربًا جديدة تنتظر 
االنب��ار بع��د هزمي��ة داع���ض، ب��ني ال�سيا�س��يني العائدين 
رة، لل�رصاع من اجل  عل��ى اأنقا�ض الدور واملناط��ق املدمَّ
احل�س��ول على راأ���ض هرم ال�س��لطة يف املحافظ��ة، كانت 

بداياته��ا بك�س��ف ملفات ف�س��اد متبادلة ل��كل من احلزب 
االإ�س��امي وح��زب احلل ال��ذي يرتاأ�س��ه جم��ال الكربويل 
�س��د بع�سهما يف الق�ساء، والتي اأطاحت بورقة املحافظ 
�س��هيب ال��راوي مبك��را". واأ�س��اف، ان "االنب��ار ت�س��هد 
�رصاع��ًا قوي��ًا تخلل��ه التهدي��د والوعيد باملال وال�س��اح 
ق��د يدمر املحافظ��ة من جدي��د، واأبطال احل��رب اجلديدة 
كتلة احلل التي متثل النائب حممد الكربويل �س��قيق رجل 
االعم��ال جم��ال الكرب��ويل �س��د ال�س��اعد االأمي��ن للحزب 
االإ�س��امي �سهيب الراوي"، واأ�سار العايد، اىل ان" احلرب 

مل تنته، والكل يريد ا�سقاط االخر عرب ك�سف امللفات التي 
تدينه، بينما تقف الكتل ال�س��غرية على احلياد، خوفا من 
و�س��ول نار ال���رصاع اليها". اما ال�س��يخ حممد الع�س��ايف 
احد �س��يوخ ع�س��ائر الرمادي فقد ذكر ل� »اجلورنال نيوز« 
ان "االأحزاب امل�س��يطرة على املحافظة متتلك ملي�س��يات 
م�س��لحة وقنوات اإعامية تعود للحزب اال�سامي، واخرى 
تع��ود جلم��ال الكربويل، كم��ا ت�س��تخدم املال ال�سيا�س��ي 
ل���رصاء ال��ذمم وتروي�ض املناف�س��ني". واأ�س��ار الع�س��ايف، 
اىل ان" الكت��ل ال�س��غرية يف حكومة االنب��ار ومنها كتلة 

الدراوي���ض التابع��ة مل�س��طفى الك�س��نزاين وكتل��ة قا�س��م 
الفهداوي وزير الكهرباء والع�س��ائر جميعها تنطبق عليها 
عبارة )�س��مري م�س��ترت تقديره خائف( وذلك خلوفها من 
الدخ��ول يف احل��رب"، مو�س��حا ان "االحزاب ال�سيا�س��ية 
ومنه��ا الكربويل تريد ال�س��يطرة على االنبار بغية امتاك 
احل�س��ة االكرب يف م�رصوع تاأهيل وتاأمني الطريق الدويل 
وال�س��يطرة عل��ى املنافذ احلدودي��ة التي تق��در عائديتها 
مبليارات الدنانري �سنويا". يف حني راأى فهد الرا�سد ع�سو 
جمل�ض االنب��ار »اجلورنال نيوز« ان "ال�رصاع ال�سيا�س��ي 

يف االنب��ار زادت حدت��ه خ��ال االي��ام احلالي��ة وهن��اك 
و�ساطات حلل االزمة، مع دور الق�ساء مبحا�سبة املق�رص 
والفا�سد، وحماية امن املناطق املحررة من تنظيم داع�ض 

االرهابي".
اىل ذلك قال النائب عن دولة القانون عبداحل�سني معاك 
ل�»اجلورن��ال ني��وز«، ان " ال���رصاع يف املناطق املحررة 
و�س��ل اىل ا�سده للتناف�ض على املنا�سب اجلديدة واق�ساء 
الوجوه ال�سابقة، بغية ال�س��يطرة على االأموال املخ�س�سة 

العادة اعمار البنى التحتية وتعوي�ض النازحني.

عائالت سبايكر والشهداء لم تتسلم ما يسد رمقها.. 600 مليون دينار لكل منزل مدمر في المناطق المحررة!! 
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 »الباالت« مازالت سمومًا 
تبث في أبدان العراقيين

إليِك أسرار جمال شعر الهنديات 
باستخدام هذه الوصفات 

05060910

حجم  تقييم  ب�ساأن  امل�سكلة  اللجان  تقدير  عن  مطلعة،  م�سادر  ك�سفت  الدعمي:  حيدر   �� بغداد 
عائات  وت�سلمت  دينار  مليون   600 مقداره  مبلغًا  الواحد  املدمر  املنزل  تعوي�ض  اال�رصار 
�سكوكا بهذه املبالغ يف االنبار. وحذر مراقبون من تداعيات منح اأكرث من ن�سف مليار دينار 
كتعوي�سات الهايل املنازل املدمرة يف املناطق املحررة. وانتقدوا االزدواجية يف التعامل مع ق�سية 
احلرب، ففي حني مازال م�سري ا�ستحقاقات عائات �سبايكر معلقا لعدم تقرير م�سري ابنائهم، واحلال 
نف�سها مع �سهداء احل�سد، ت�رصف احلكومة املليارات لتعوي�ض ابناء املناطق املحررة مبالغ فيها ما يوحي 
بوجود �سبهات ف�ساد كبرية يف هذه التعوي�سات. بدوره قال النائب عن ائتاف دولة القانون ر�سول را�سي ل� 
اأ�سحاب املنازل املدمرة يف املناطق املحررة من �سيطرة تنظيم  "عزم احلكومة تعوي�ض  ان  »اجلورنال نيوز«، 
داع�ض مبالغ مالية ت�سل اىل 600 مليون دينار له ا�رصار اقت�سادية ج�سيمة من ناحية اإعادة البناء الع�سوائي.  ويرى 
خرباء يف ال�ساأن االقت�سادي، ان مبالغ التعوي�سات ال�سخمة يف ظل اجلمود االقت�سادي وقلة املوارد الكبرية وا�ستمرار 

احلرب على تنظيم داع�ض االإرهابي �سيوؤدي اىل ازمة اقت�سادية ب�سبب منح اأموال �سخمة ال داعي منها.

الإحالة  ال���وزراء  لرئي�ض  خطة  وج��ود  حكوميون  م�سوؤولون  اأك��د 
التحرير  حملة  انتهاء  بعد  الق�ساء  اإىل  نافذة  حكومية  �سخ�سيات 
�سبكات  من  بالعديد  لاطاحة  اعدها  حملة  اطار  يف  الف�ساد  بتهم 
الف�ساد التي تديرها االحزاب، و�سط توقعات بف�سل هذه اخلطة نظراً 
لتجذر االحزاب وما ي�سمى ب�"الدولة العميقة". وقالت ع�سو جمل�ض 
النواب عن احتاد القوى العراقية نورا البجاري ان هذه اخلطة بداأت 
بوجود "�رصكة تدقيق دولية" كان لها الدور يف الك�سف عن ملفات 
الف�ساد للمحافظني، والذي ادى بالتايل اىل ا�سدار مذكرات قب�ض 
بحقهم. وا�سافت البجاري انه �سبق للحكومة ان تعاقدت مع �رصكة 
ا�سرتاتيجية  ا�ست�سارية  وخربات  خدمات  لتاأمني  الدولية(  )باون 
من  موقفها  وحت�سني  الف�ساد  مكافحة  يف  العراقية  احلكومة  لدعم 
االتفاق  ل�سيغة  وفقا  ال�سفافية  منظمة  عن  ال�سادر  الف�ساد  �سجل 
تنفيذ  تعليمات  من  ا�سُتثنت  ال�رصكة  ان  مبينة  املرافقة،  واملبادئ 
للتعاقد. وا�سافت  التخ�سي�ض املايل  التاأكد من توافر  العقود بعد 
كان لهذه ال�رصكة الدور الكبري يف الك�سف عن حاالت الف�ساد لبع�ض 
واأودعوا  قب�ض  القاء  مذكرات  بحقهم  �سدرت  والذين  املحافظني 
م�ستبعدة  القدمية،  امللفات  تدقيقها  بعد  ال�سجن  يف  اإثرها  على 
وا�سارت  تلك.  القب�ض  القاء  عمليات  يف  خارجي  تدخل  وج��ود 
فاقت  التي  الف�ساد  ن�سب  لتقليل  ي�سعى  العراق  ان  اىل  البجاري 
احلدود وجعلته يت�سدر الدول بذلك خال ال�سنوات املا�سية، موؤكدًة 
ان بقاء الف�ساد على حاله من دون معاجلة يقلل من فر�ض العراق 
باحل�سول على قرو�ض ومنح من دول عربية وعاملية العادة اعمار 
كانون  يف  حكومية،  خرباء  جلنة  واكدت  فيه.  املت�رصرة  املناطق 
�رصكة عاملية  به  قامت  الذي  التدقيق  اأن  احلايل  العام  من  الثاين 
حمافظات  وخم�ض  والكرد�ستانية  االحتادية  ال��وزارات  حل�سابات 
العام.  "ف�ساد وتاعب" باملال  ك�سف عن وجود   ،2015 عام  يف 
وبّينت اللجنة اأن ال�رصكة مل تتمكن من تدقيق اأن�سطة بع�ض اجلهات 

املعنية لعدم تزويدها بالوثائق املطلوبة، كتفا�سيل مبلغ يتجاوز 
واملهجرين،  الهجرة  وزارة  يف  النازحني  الإغاثة  ملياراً  ال�651 
ف�سًا عن رف�ض جهات اأخرى تفا�سيل بعقودها املربمة خال ذلك 
اخلرباء  جلنة  بيان  وقال  �سابقة.  �سنوات  من  املتلكئة  وتلك  العام 
اإن  ال��وزراء،  قبل جمل�ض  م�سّكلة من  املاليني، وهي جلنة حكومية 
احل�ساب  بتدقيق  قامت  ويونغ،  ارن�ست  الدولية  التدقيق  "�رصكة 
الثاين  كانون  )االأول من  من  للمدة  العراق  تنمية  ل�سندوق  البديل 
املوقع  العقد  اإىل  ا�ستناداً   ،)2015 االأول  كانون  من  ال�31  اإىل 
دققت ح�سابات  "اللجنة  اأن  اإىل  البيان  وا�سار  املالية"،  وزارة  مع 
اإقليم  حكومة  وزارات  عن  ف�سًا  كلها،  العراقية  احلكومة  وزارات 

كرد�ستان، وخم�ض حمافظات".
واأ�سافت اللجنة اأن "نتائج التدقيق التي قامت بها �رصكة اأرن�ست 
من  عدد  يف  امل�سرتكة  املاحظات  تكرار  ا�ستمرار  اأظهرت  ويونغ، 
الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة على الرغم من التاأكيدات 
امل�ستمرة لتجاوزها، خا�سة اأن بع�سها مهمة جداً وموؤثرة يف �سامة 
الت�رصف املايل وكفاءة التدقيق �سواء الداخلي اأم اخلارجي"، مبينة 
اأن "ال�رصكة بّينت يف تقريرها اأنه ما زال الراأي املتحفظ بالبيانات 
املالية قائمًا، ب�سبب عدم التحقق من كميات اإنتاج النفط يف اإقليم 
العراق  – 2015، وعدم متكن حكومة   2013 لاأعوام  كرد�ستان 
من اعتماد تقدير دقيق لقيمة املوجودات املجمدة يف اخلارج التي 
اأن جلنة  ميكن حتويلها اإىل �سندوق تنمية العراق، على الرغم من 
امللف  ذلك  متابعة  املالية،  وزارة  على  اقرتحت يف حينه  اخلرباء 
بح�سب العائدية". واأكدت جلنة اخلرباء املاليني اأن "�رصكة التدقيق 
التي  املعنية  اجلهات  اأن�سطة  بع�ض  تدقيق  من  تتمكن  مل  الدولية 
تزويدها  عدم  ب�سبب  ن�ساطها  طبيعة  يف  عالية  ن�سبية  اأهمية  لها 
و129  ملياراً   651 مبلغ  تفا�سيل  ومنها  املطلوبة،  بالوثائق 
يف  النازحني  اإغاثة  الأغرا�ض  ديناراً  و720  األفًا  و916  مليونًا 

وزارة الهجرة واملهجرين".
تتمة �ض2

ك�سفت النائبة عن ائتاف دولة القانون عالية ن�سيف 
ع��ن نتائ��ج ا�س��تجواب وزي��ر التج��ارة وكالة �س��لمان 
اجلميل��ي يف الربملان. وقالت ن�س��يف ل� اجلورنال انه 
"مت االتفاق مع رئي�ض جمل�ض النواب  �سليم اجلبوري 
على انهاء اال�س��تجواب بعد ان كانت االأ�سئلة خمت�رصة 
على 8 فقط، مق�س��مة عل��ى ثمانية ف��روع حفاظا على 
وقت النواب وعدم اإطالة وقت اجلل�س��ة". واأ�س��افت، ان 
"اإجابات اجلميلي كانت ان�سائية وتهرب من امل�سوؤولية 
ف�س��ًا عن اإلقائها على االخرين"، مبينة ان " اجلميلي 
ه��و اجلهة امل�س��وؤولة ع��ن اي خرق م��ايل او اداري يف 

ال��وزارة". واأ�س��ارت اىل ان "وزير التج��ارة وكالة قام 
برفع ���رصكات الوزارة ذات الدرج��ات الثانية والثالثة 
اىل املمت��ازة ب�س��كل مفاجئ مع ترقي��ة هذه ال�رصكات 
والتعاق��د معها من دون معرفته باالمر، ف�س��ا عن ان 
الوزارة قامت برف��ع )تندر( من �رصكات تعود اىل دول 
حمظورة خال 24 �س��اعة". واأو�س��حت ن�سيف، انها" 
عملت مب�س��وؤوليتها يف ا�س��تجواب اجلميلي ومو�س��وع 
�س��حب الثق��ة عن��ه يع��ود اىل الن��واب اأنف�س��هم وم��دى 
التزامه��م بالق�س��م ال��ذي اأدوه داخل الربمل��ان وعليهم 
االختيار ما بني الف�س��اد او االإ�ساح"، ولفتت االنتباه 
اىل ان رئي���ض الربمل��ان �س��يحدد يف اجلل�س��ات املقبلة 

موعد �سحب الثقة عن اجلميلي من عدمه".

االأربع��اء،  النيابي��ة  ا�س��تغربت"اللجنةاملالية" 
ت�رصيح��ات ب�س��اأن احت�س��اب رات��ب �س��هري مق��داره 
)250 ال��ف دين��ار( للطلب��ة للخريج��ني" يف الوق��ت 
ال��ذي تع��اين في��ه الدول��ة العراقي��ة حال��ة تق�س��ف". 
وقال��ت النائب��ة يف اللجن��ة "عا ع��ودة" يف ت�رصيح 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان" البل��د عل��ى حاف��ة الهاوي��ة 
ب�س��بب قلة ال�س��يولة املالية وحالة التق�سف واحلروب 

وال ميكن اإقرار مثل هكذا قانون يف الوقت الراهن".
واأ�س��افت ان "هكذا مقرتحات تدخل �سمن الدعايات 
االنتخابية وا�ستفزاز م�س��اعر املواطنني" موؤكدة ان" 

املقرتح لن يرى النور ب�س��بب التق�سف ". ونوهت باأنه 
"مع اقرتاب موعد اجراء االنتخابات يف العراق فاإن 
العديد من الت�رصيحات الفاقدة لل�س��حة وامل�سداقية 
اإق��رار  "احلكوم��ة اىل  �س��تخرج اىل العل��ن" . داعي��ة 
املوازن��ة التكميلية لتاأمني رواتب املوظفني ل�س��هري 
ت�رصي��ن الث��اين وكان��ون االأول ". وكان ع�س��و جلن��ة 
الثقافة النيابية حيدر املوىل، اكد ان" مقرتح �سندوق 
دعم ال�س��باب اخلريجني الذي ا�ستكملت القراءة االوىل 
له �سيخ�س���ض راتبا مق��داره 250 الف دينار عراقي 
للخريج يف ح��ال عدم تعيينه وا�س��رتداد تلك املبالغ 
الحقا ب�سقف %10 عن كل راتب �سيتقا�ساه اخلريج 

بعد تعيينه . .

رف�س��ت االأو�س��اط الكردي��ة يف حمافظ��ة وا�س��ط حماول��ة زجه��م كموؤيدين 
مل���رصوع االنف�س��ال ع��ن الع��راق او حتى ان يكونوا �س��من م���رصوع كردي 
غري ممكن لتقرير امل�س��ري، عادين اقامة اال�س��تفتاء، ال د�س��تورية له وجمرد 
م�س��يعة للوقت، بينما انتقد حتال��ف "القوى العراقية" جتاهل الوفد الكردي 
الذي يزور بغداد ،لقاء "ممثل العرب يف املناطق املتنازع عليها" بني بغداد 
واربي��ل . واأك��د قائم مق��ام بدرة جعف��ر عبد اجلب��ار ل�»اجلورن��ال نيوز« ان 
"مدينته واهلها لن تكون �س��من امل�رصوع الكردي للتاأييد باالن�س��قاق عن 
الوطن، لكونه �س��يقود الب��اد اىل الكثري من ال�رصوخ واالنق�س��امات، وهناك 
معايري اأ�س��ولية وفق الد�س��تور باالإم��كان اأن يلجاأ اإليها االكراد لانف�س��ال 
ولك��ن بعيدا عن��ا ، ولن ت�س��مح املدينة بالعم��ل عليه على الرغ��م من العديد 
من املحاوالت الإقحامها �س��من هذاامل�رصوع وغر�سه التو�سعة على ح�ساب 
الوطني��ة وقوانينه��ا"، م�س��رياً اإىل اأن "اربي��ل تبح��ث عنا يف وق��ت االأزمات 

ال�سيا�س��ية فقط ثم تتخلى عنا عند الت�س��الح مع بغ��داد او عند وجود تفاهم 
ب��ني االإقلي��م واملرك��ز" . وعّد عب��د اجلب��ار "زج املدينة واهله��ا باأنه حركة 
�سيا�س��ية م��ن حزب الب��ارازاين من اأجل التو�س��ع واقناع املنظم��ات الدولية 
باأن هناك اأكراداً اي�سا من خارج االإقليم موؤيدة لا�ستفتاء، وحماولة هدفها 
ال�س��غط عل��ى احلكوم��ة املركزية فق��ط ونيل مكا�س��ب على ح�س��اب االكراد 
وق�س��يتهم التي ت�س��وه من قبل الب��ارازاين وحزبه الذي اأوق��ع االإقليم بازمة 
اقت�سادية و�سيا�سية، حلها هو عدم التق�سيم والبقاء ك�سعب موحد بعد هزمية 
داع�ض وعودة االأمن اىل املحافظات العراقية" . النا�سط املدين جال النا�سئ 
قال ل�»اجلورنال نيوز« : لقد اُتهمت املدينة باأنها رفعت علم االإقليم �س��ابقا 
وهي اإ�س��اعة ال اأ�س��ا�ض لها من ال�سواب، مق�س��دها التاأثري يف الراأي الكردي 
باجت��اه القومي��ة ومداعبة احام االك��راد بوطن يجمعه��م، بينما هي حركة 
تقفز على الد�س��تور وتعطل م�س��اريع الب��اد واحلكومة، واالن�س��غال بخاف 
ترف�س��ه وحتاول منعه جميع دول العامل ولي�ض نحن فقط . وو�سف حماولة 
ادخال مدن ذات جتمعات كردية، باحلجة البائ�س��ة لطلب دعم وتاأييد خارج 

االإقليم، ولكن هنا يف وا�س��ط، االكراد اأ�س��بحوا خليطًا مع املجتمع اجلنوبي، 
والتعاي���ض ال�س��لمي ومو�س��وع الت�س��ويت او تاأيي��ده غري مرحب ب��ه مطلقا 
وال يوؤث��ر يف �س��كان املدينة غري املكرتثني مب�س��اكل االكراد ال�سيا�س��ية مع 

احلكومة االحتادية .
من جهته قال النائب يف التحالف، حممد الكربويل، يف ت�رصيح ل�»اجلورنال 
ني��وز اإن "حتالف الق��وى العراقية يع��د املمثل الرئي�س��ي للمناطق املتنازع 

عليها و�ساكنيها يف حمافظة كركوك وهم العرب ال�سنة وال�سيعة".
واأ�ساف:"يجب اأخذ راأي �ساكني هذه املناطق وممثليها قبل اجراء اال�ستفتاء 
"، وان "م��ا يح�س��ل ه��و تهمي���ض حلقوق ه��وؤالء املواطن��ني وغنب حلقهم 

الد�ستوري الذي كفله القانون العراقي والد�ستور".
واكد ان "معظم اهايل املناطق املتنازع عليها ال ي�س��تطيعون امل�س��اركة يف 
اال�س��تفتاء او االنتخابات ب�س��بب خوفهم من �س��طوة البي�سمركة". وحذر ان" 
انت�س��ار ال�س��اح خارج �س��يطرة احلكوم��ة املركزية يعد عام��ل تهديد لامن 

ال�سلمي يف املناطق املتنازع عليها".

"ثاث اإ�سابات يف مراكز م�ساج غري مرخ�سة" على وقع هذا 
اخل��رب الذي اعلنت��ه وزارة الداخلي��ة ينظر املجتم��ع البغدادي 
بقل��ق اىل انت�س��ار مراك��ز امل�س��اج يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن 
العا�س��مة، وخا�س��ة يف منطقتي الكرادة واجلادرية. الداخلية 
وعلى ل�س��ان م�ست�س��ارها االإعام��ي وهاب الطائ��ي، اأكدت اأن 
هنال��ك ثاث ح��االت ايدز لعامات تاأكدت ا�س��ابتهن، يعملن 
يف مراكز للم�س��اج يف مناطق و�سط العا�سمة. وقال "الطائي" 
يف لقاء متلفز: "اإن معلومات دقيقة وخطرة وردت اإىل الوزارة 
حول وجود ن�ساء م�سابات بااليدز يعملن يف اأحد دور امل�ساج 
يف العا�س��مة بغداد، وبعد توجه قوة تابعة لوزارة الداخلية مت 
بالفعل ت�س��جيل هذه احلاالت وفقًا للك�س��ف ال�سحي". وك�سفت 
اإح�س��ائية حكومية ر�س��مية عن ت�س��جيل 110 مراكز �س��حية 

خا�س��ة بامل�س��اج متوزعة على مناطق خمتلفة من العا�سمة 
�سجل فيها ثاث اإ�سابات مبر�ض االيدز. وتنت�رص يف العا�سمة 
بغداد عدد من مراكز امل�س��اج، وفيها عمالة ا�سيوية. لكن مدير 
دائرة �س��حة الكرخ الدكتور )جا�س��ب لطيف احلجامي( ك�س��ف 
عن ر�س��د )17( حالة ا�س��ابة مبر�ض نق�ض املناعة املكت�سبة 
)االإي��دز( يف ق�س��اء الك��رخ. وب��ني احلجامي ان دائرة �س��حة 
الكرخ ر�س��دت اأخرياً )17( حالة ا�س��ابة مبر�ض االيدز )15( 
ا�س��ابة من العراقيني  منهم )13( يف جانب الكرخ و )2( من 
ق�س��اء ال�سويرة يف حمافظة وا�س��ط و )2( ا�سابة من العمالة 
االجنبي��ة الوافدة وهذا العدد ميثل اأ�س��عاف ما مت  ر�س��ده يف 
ال�س��نوات ال�س��ابقة مبينا ان ه��ذا ال ميثل اإال جزءاً ب�س��يطًا من 
الع��دد الفعل��ي لكون البع���ض حام��ًا لفايرو���ض  املر�ض لكن 
االأعرا���ض مل تظه��ر عليه بعد، والبع�ض االآخ��ر قد تكون بع�ض 

االأعرا�ض ظهرت عليه لكنه مل  ي�سخ�ض بعد.

بعد عمليات التحرير متورطون بنهب المليارات

)الجورنال(: حملة مرتقبة للعبادي ستطيح بـ»مراكز قوى« تدير دفة الفساد في العراق مصادر لـ

أكراد جنوب العراق يرفضون استفتاء االنفصال وسنة الغربية: المشروع الكردي »ولد ميتًا«

الداخلية تتحدث عن 3 إصابات بااليدز والصحة تؤكد رصد 17 منها.. مداهمات سرية لمراكز »مساج« غير مرخصة  

إجاباته إنشائية وتهّرب من المسؤولية.. هذا 
ما جرى في جلسة استجواب وزير التجارة

 المالية النيابية تفضح المروجين: رواتب 
الخريجين ضحك على الذقون ودعاية انتخابية    

واسط – شاكر عواد

بغداد ـ عمر عبد الرحمن

بغداد- خاص

بغداد ـ خاص

بغداد ــ خاص

األنبار - خاص
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العندليب يواجه األنيق وحلم ثنائية
 الصقور يصطدم بطموح بغداد

في األنبار ال صوت يعلو على لغة السالح.. مليشياتهما ستحسم الصراع على المناصب بين الكرابلة والحزب اإلسالمي

أكثر من 150 طفاًل لـ“داعش” ينتظرون 
الحكومة لتثبيت أنسابهم  المجهولة!!

زحامات مرورية ظاهرة تخنق شوارع بغداد


