
اأك��دت م�سادر اأمني��ة ان االتفاق الذي ج��رى يف عر�سال 
اللبناني��ة مت مبوافق��ة ورعاي��ة ق��وات التحال��ف ال��دويل 
وخا�س��ة اجلان��ب االمريك��ي ,موؤك��دة ان نقله��م اىل هذه 
املنطق��ة كان بطلب امريك��ي.  وا�سافت, ان هذه املنطقة 
تقع �سمن حم��ور حماية التحالف الدويل وهنالك قاعدة 
ووج��ود ع�سك��ري امريك��ي كثيف وه��و ما يف���رص ا�رصار 
اجلان��ب االمريكي على نقلهم بالقرب م��ن هذه املنطقة, 

ورمب��ا �سم��ان حلمايته��م . وتوؤك��د امل�س��ادر ان اأهمي��ة 
دي��ر الزور يف ال�رصاع ال�س��وري, ترجع اىل وجود "�سباق 
حمم��وم ب��ن االدارة االأمريكي��ة وحلفائه��ا, واحلكوم��ة 
ال�سورية وحلفائها للو�س��ول اىل دير الزور", م�سددا على 
ان  دي��ر ال��زور منعطف �سخ��م وكبري, وهي اأح��د اأ�سباب 
احل��رب يف �سوريا, الن جنوب دير الزور ميتلك اكرب حقل 
نفطي وغازي يف الع��امل, ي�سرتك مع حقل عكا�ش جنوب 
القائم العراقية, الفتًا النظر اىل ان االحتياطي فيها يعادل 
تقريب��ا ن�سف احتياط��ي العراق, وه��ذه املنطقة �ستحدد 

م�س��ري املنطق��ة ب�سكل ع��ام.  اىل ذلك ع��ّد حتالف القوى 
الوطني��ة االأربعاء, �سفقة عر�سال التي ابرمت بن جهات 
وتنظيم داع�ش على احلدود العراقية تهديد خطر على امن 
الع��راق ".وقال القيادي يف حتالف القوى الوطنية حممد 
اخلالدي يف ت�رصيح ل� »اجلورنال نيوز« ان"ال�سفقة التي 
ابرم��ت تعد جرمية بحق العراق داعي��ا احلكومة العراقية 
اىل رفع دعوة ق�سائي��ة على اأطرف ال�سفقة يف املحكمة 
الدولي��ة ". واأع��رب اخلالدي وهو مقرر الربمل��ان ال�سابق 
ع��ن ا�ستغراب��ه من اب��رام ال�سفقة يف املنطق��ة التي حتت 

�سيطرة القوات االأمريكية, م�سريا اىل ان" احلدود العراقية 
حت��ت احلماية االأمريكية ح�سب املعاهدة االأمنية ".و�سدد 
عل��ى ان يك��ون للع��راق موقف جت��اه تلك التج��اوزات ".  
واأع��رب رئي�ش الوزراء حيدر العبادي عن رف�سه لالتفاق 
ال��ذي مت التو�س��ل اإليه بن "ح��زب اهلل" و"داع�ش" ب�ساأن 
نق��ل م�سلحي هذا التنظيم االإرهابي من لبنان اإىل احلدود 
ال�سوري��ة العراقية. اىل ذلك ك�س��ف اخلبري الع�سكري اللواء 
املتقاعد عبدالكرمي خلف, عن وجود  قراءات مل�ساألة نقل 
امل�سلحن اىل مناطق ريف دير الزور ال�سورية, م�سريا اىل 

ان "جتم��ع ه��وؤالء االرهابين يف ريف دي��ر الزور, �سلبي 
من اجتاهن, االجتاه االول انه يف حال مهاجمة اجلي�ش 
ال�س��وري االرهابي��ن يف منطق��ة دي��ر ال��زور, واجلي���ش 
العراق��ي غ��ري م�ستع��د ملهاجم��ة االرهابي��ن يف القائم, 
ف��اإن هزميته��م يف ريف دير الزور, �ست��وؤدي اىل نزوحهم 
وجتمعه��م يف القائم, وت�سبح م�سكل��ة عراقية". واأ�ساف 
الل��واء خل��ف, "ام��ا يف ح��ال هاج��م اجلي���ش العراق��ي, 
االرهابي��ن يف القائ��م, قب��ل مهاجم��ة اجلي���ش ال�سوري 
له��م يف ريف دير الزور, ف��اإن االرهابين املوجودين يف 

ريف دير الزور, �سيكونون احتياطا م�سمونا لداع�ش, ولن 
ي�ستطي��ع اجلي�ش العراقي تدمريهم, الن لهم قوة خلفية". 
وي��رى الل��واء خلف, ان هن��اك جانبا اإيجابي��ا يف م�ساألة 
جتمي��ع امل�سلح��ن قرب احل��دود العراقية, يكم��ن يف انه 
ل��و قام " اجلانبان العراقي وال�سوري ب�سن هجوم مزدوج 
يف التوقيت نف�سه عل��ى االرهابين يف القائم وريف دير 
ال��زور, فاإن ه��ذا �سيوؤدي اىل اإ�سع��اف التنظيم واالنتهاء 
م��ن االرهابي��ن, الن اآخ��ر معقل��ن ع�سكري��ن كبريي��ن 

لداع�ش, هما يف ريف دير الزور والقائم".

أرادت استهدافها في العيد.. هذه حقيقة القبض على خلية إرهابية في الكرادة 
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بغداد � ملي�ش عبد الكرمي: ك�سفت "اللجنة االأمنية "يف جمل�ش حمافظة بغداد, االأربعاء, عن 
تفا�سيل القب�ش على خلية اإرهابية خطرة يف منطقة الكرادة و�سط العا�سمة.وقال ع�سو 
3 عنا�رص  اإن," اخللية تتكون من  نيوز«  ل� »اجلورنال  الربيعي يف ت�رصيح  اللجنة حممد 
غري  اخللية  من  عن�رصين  ان  اىل  العراقية.",الفتًا  اجلن�سية  يحملون  وجميعهم  اإم��راأة  بينهم 
معروفن ولي�ست لديهم �سوابق, اأما االإرهابي االآخر فمحكوم على وفق املادة 4 اإرهاب وخرج من 

ال�سجن يف 2007 ليعاود ممار�سة االأعمال االإرهابية .
اجلهد  وتابعها  اإرهابية,  خلية  بوجود  االأمنية  القوات  اىل  املواطنن  من  معلومات  :"وردت  واأ�ساف 
اإلقاء  من  الوطني  واالأمن  االحتادية  ال�رصطة  من  االأمنية  القوات  متكنت  حتى  تامة,  بجدية  االإ�ستخباري 
القب�ش عليهم, مبينًا اأن العنا�رص االأمنية ن�سبت لهم كمينًا يف الكرادة بعد ان كانوا يرومون تنفيذ عملياتهم 
يف الزعفرانية."واأ�سار الربيعي اىل انهم م�سكوا متلب�سن باإداة اجلرمية من معدات التفجري التي كانوا ينوون من 

خاللها العبث باأمن بغداد. 

بعد قرار االدارة االمريكية رف�ش اال�ستفتاء املزمع اجراوؤه نهاية ايلول 
دوليون  خرباء  يعتقد  االقليمي,  املحيط  رف�ش  مع  بالتوازي  املقبل 
يف  مت  حيث  اال�ستفتاء.  عن  بارزاين  رجوع  طريق  ميهد  البنتاغون  ان 
اجلرنال  من  كل  مع  لبارزاين  منف�سل  �رصي  لقاء  عقد  احل��ايل  ال�سهر 
اال�ستفتاء  تاأجيل  على  ملفاو�سته  االمريكي,  الدفاع  و�سكرتري  االعلى 
ون�رصت  العربي.  والوطن  العراق  من  داع�ش  دحر  مرحلة  انتهاء  حتى 
القليم  االمريكي  الدعم  توقف  حول  تقريرا  بولي�سي",  "فورين  جملة 
تقرير  .وح�سب  ا�ستقالله  ا�ستفتاء  اجراء  على  ا�رصارهم  بعد  كرد�ستان 
امل��ادي  امريكا  دع��م  ف��ان  نيوز«,  »اجل��ورن��ال  ترجمته  ال��ذي  املجلة 
لكرد�ستان البالغ 22 مليون دوالر �سنويا , �ساعد يف عملية دفع رواتب 
"البي�سمركة" لعدة ا�سهر, واأدى جفافه يف االآونة االخرية اىل زيادة �سوء 
االو�ساع االقت�سادية يف حكومة االقليم, يف ظل �رصاعها مع الديون 
يف  �سددت  اال�رصف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  بدورها,  املرتاكمة. 
موقف �رصيح على ان يكون �سم كركوك ال�ستفتاء كرد�ستان مبوافقة 
"املرجعية  ان  نيوز«  ل�»اجلورنال  امل�سدر  .وق��ال  العراقية  احلكومة 
ترتقب االحداث و�سيكون لها موقف معلن حول �سم كركوك لال�ستفتاء 
لدى  مهم  امل�رصوع  هذا  من  العراقية  احلكومة  موقف   " ان  ",موؤكدا 
مو�سوع  مع  لي�ست  "املرجعية  ان  امل�سدر  وبن   " الدينية  املرجعية 
اجراء اال�ستفتاء واالنف�سال وخا�سة يف هذا التوقيت الذي يتطلب توحد 
اجلهود للق�ساء على داع�ش واخراجه من العراق " وا�سار اىل ان " االكراد 
القابل  فان  ولذلك  اال�ستفتاء  اىل  كركوك  �سم  حول  خمتلفون  انف�سهم 
يكون  ان  وميكن  االختالفات  لهذه  نهائية  نتيجة  �سيك�سف  االيام  من 
للمرجعية راأي بهذا ال�ساأن وفق ما يخدم امل�سلحة العامة " وبالن�سبة 
لكرد�ستان, فان التوقيت ال ميكنه ان يكون ا�سواأ من ذلك, باال�سافة اىل 
ذاته  التاريخ  يف  ينتهي  لالقليم  ال�سنوي  االمريكي  الدعم  كون  حقيقة 
ال�سهر املقبل, املرفو�ش من قبل امريكا  ا�ستفتاءه,  االقليم  ملوعد عقد 
ودول اخرى.  وبينت بولي�سي ان حكومة اربيل مازالت يف انتظار الدعم 

اال�سلحة  من  العديد  املت�سمن  دوالر,  مليون  ب�300  املقدر  الع�سكري 
الثقيلة وقطع الغيار, لكن ال تعّد موافقة وا�سنطن على ار�سال الدعم هي 
تاأخري  من  طويلة,  وملدد  ا�ستكى  االقليم  ان  حن  يف  الوحيدة,  العقبة 
بغداد التوقيع على ت�سلم ال�سحنات الع�سكرية من الدول الغربية.  ونقلت 
الواليات  يف  كرد�ستان  حكومة  با�سم  املتحدث  بولي�سي" عن  "فورين 
بغداد  تاأخري  تقبلت  "امريكا  ان  عبدالرحمن",  �سامي  "بيان  املتحدة 
جلميع �سحناتها الع�سكرية ال�سابقة", مبينا وجود �سحنة ا�سلحة كندية 
كرد�ستان  اقليم  بان  املجلة  مذكًرة  االن.  حتى  كرد�ستان  اىل  ت�سل  مل 
وبينما   .2015 عام  منذ  امريكا  من  والع�سكري  املايل  الدعم  يت�سلم 
تريد امريكا تاأجيل االكراد ا�ستفتاءهم, ال ترى حكومة اربيل منافع من 
تاأجيله اىل جانب عدم اجابة متحدثي وا�سنطن, عند �سوؤالهم عن موعد 
االمريكي,  الدفاع  ق�سم  متحدثي  عن  املجلة  ونقلت  منا�سب.   ا�ستفتاء 
باال�ستفتاء  له  عالقه  ال  االم��ريك��ي  الدعم  وت��اأخ��ري  "ايقاف  قولهم 
"متحدثي  ب��ان  بالتنويه  تقريرها  املجلة  وختمت  الكرد�ستاين",  
عند  لكن  باال�ستفتاء,  الدعم  م�ستقبل  ارتباط  ينفون  املتحدة  الواليات 
�سوؤالهم عن ال�سبب, يقدمون اجوبة ملتوية, كما ان اال�ستفتاء لن يف�سل 
احلزب  دعا  بدوره  م�ستقلة".  دولة  يجعله  ولن  العراق,  عن  كرد�ستان 
الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة م�سعود بارزاين احلكومة االحتادية اىل 
اخلا�سة  العراقي  الد�ستور  ( من   140  ( املادة  حتمل عواقب جتاهلها 
حق  اال�ستفتاء  يف  كركوك  م�ساركة  عاداً  عليها,  املتنازع  باملناطق 
عن  النائب  وق��ال   . املختلطة  املحافظة  الك��راد  ود�ستوري  �رصعي 
نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رصيح  يف  �سنكايل"  "ماجد  الدميقراطي  احلزب 
لكونها  كركوك  يف  �سيجري  ما  تبعات  تتحمل  االحتادية  ان"احلكومة 
ومن  كردية  كركوك  "حمافظة  ان  اىل  ".م�سريا   140 امل��ادة  تطبق  مل 
واأ�ساف  اال�ستفتاء".  يف  امل�ساركة  املحافظة  يف  الكردي  ال�سعب  حق 
�سمن  كركوك  ان�سمام  على  باالأغلبية  املحافظة  جمل�ش  "ت�سويت  ان 
كرد�ستانية   على  وا�سح  دليل  اال�ستفتاء  فيها  يجري  ان  املقرر  املدن 
يحدد  من  وحده  الكركوكي  ان" املواطن  اىل  النظر  الفتًا   ." املحافظة 

هوية املحافظة من خالل ادالئه ب�سوته يف امل�ساركة باال�ستفتاء ".

ا�ستم��رار  النيابي��ة,  املالي��ة  اللجن��ة  رجح��ت 
اال�ستقطاع��ات من روات��ب املوظفن يف موازنة عام 
2018.وق��ال ع�سو اللجنة النائب احمد حمة ر�سيد 
ل��� »اجلورن��ال ني��وز«, ان “اال�ستقطاع��ات البالغ��ة 
ن�سبته��ا 3.8 باملئ��ة يف املوازن��ة االحتادي��ة لع��ام 
2017 �ست�ستم��ر يف موازنة ع��ام 2018 , اال انها 
اق��ل من ذلك “, مرجح��ا ان تكون ن�سب��ة اال�ستقطاع 
2 باملئ��ة او 1 باملئة”.وا�ساف ان “االزمة املالية 
التي مي��ر بها البلد فر�ست عل��ى احلكومة االقرتا�ش 
امل��ايل واتخاذ اج��راءات تق�سفي��ة وا�ستقطاعات ل�سد 
املالي��ة  اللجن��ة  املالية”.وك�سف��ت  الدول��ة  نفق��ات 
النيابي��ة, يف وق��ت �ساب��ق, ع��ن خل��و موازن��ة ع��ام 
املوظف��ن  روات��ب  يف  اال�ستقطاع��ات  م��ن   2018

والبالغ��ة 3.8 باملئة.    من جانبها طالبتا ع�سو يف 
املالية الربملانية ماج��دة التميمي, الثالثاء, بالغاء 
ا�ستقطاع��ات رواتب املوظفن عند اعداد موازنة عام 
2018 لزي��ادة االلتزامات عليه��م. وقالت التميمي 
ان “ن�سب��ة كب��رية م��ن املواطن��ن ال ميلك��ون �سك��ن 
وعليه��م التزام��ات مالية كثرية من ايج��ارات والتي 
متثل ن�سف رواتبه��م ف�سال عن عدم متتعهم بتاأمن 
�سح��ي و ع��دم توف��ر اخلدم��ات االخ��رى كالكهرباء 
وامل��اء ال�سالح لل�رصب عليه ان اي ا�ستقطاع يف هذه 
املرحل��ة يوؤثر تاأث��ريا كبريا على امل�ست��وى املعا�سي 

للموظف” .
واأ�ساف��ت ” على احلكومة الغ��اء ا�ستقطاعات رواتب 
املوظف��ن م��ن موازن��ة الع��ام املقب��ل وع��دم اتخاذ 
اأي ق��رار م��ن �ساأن��ه امل�سا���ش  بامل�ستحق��ات املالية 

للموظفن”. 

 ذك��ر ع�س��و جمل���ش النواب ع��ن دول��ة القانون 
النائ��ب عبداله��ادي ال�سعداوي ع��ن قيام جمل�ش 
حمافظ��ة ذي قار با�ستج��واب حمافظها )يحيى 
النا���رصي( بع��د جمع تواقي��ع اأع�س��اء املجل�ش 
وا�س��ار  اال�ستج��واب.   عملي��ة  اإكم��ال  لغر���ش 
ال�سع��داوي ل�»اجلورنال نيوز« اىل اأن "النا�رصي 

مل يق��دم �سيئ��ًا للمحافظة خالل امل��دة املا�سية 
ا�ساف��ة اىل وج��ود اخط��اء ادارية توك��د حدوث 
�سلبي��ات يف ادارت��ه للمحافظة , كم��ا اظهر عدم 
قدرته على معاجلة االأزمات التي تواجه حمافظة 
ذي قار.". واأو�سح ال�سعداوي اأن املرحلة املقبلة 
حتت��اج اىل وج��ود حمافظ ي�ستطي��ع ان يعيد اىل 
املحافظ��ة هيبته��ا وتوف��ري اخلدم��ات الالزم��ة 

البنائها. 

عل��ى الرغ��م م��ن املطالب��ات ال�سعبي��ة وتظاه��رات اتب��اع التي��ار ال�سدري 
اال�سبوعي��ة برت�سيح اع�س��اء "تكنو قراط" يف مفو�سي��ة االنتخابات , اال ان 
الكت��ل ال�سيا�سية بداأت تت�سارع فيما بينها م��ن اجل احل�سول على ح�ستها 
يف املفو�سي��ة اجلدي��دة. وك�سف م�سدر رفي��ع داخل التحال��ف الوطني, عن 
وج��ود ���رصاع بن الكت��ل ال�سيا�سي��ة املن�سوية يف التحال��ف على مر�سحي 
مفو�سي��ة االنتخابات اجلديدة, الفتًا النظ��ر اىل ان ال�رصاع يجري بن تيار 
احلكمة الذي يتزعمه رئي�ش التحالف الوطني عمار احلكيم, واملجل�ش االأعلى 
االإ�سالمي, يف حن ح�س��م ائتالف دولة القانون والتيار ال�سدري وكتلة بدر 
وم�ستقل��ون مر�سحيه��م داخل املفو�سي��ة. واأقرت كتلة م�ستقل��ون املن�سوية 
يف التحال��ف الوطن��ي بوجود ممثل جلميع االأح��زاب ال�سيا�سية يف مفو�سية 

االنتخاب��ات اجلدي��دة . وقال النائب ع��ن الكتلة �سادق اللب��ان يف ت�رصيح 
ل��� »اجلورنال ني��وز« ان" االأح��زاب ال�سيا�سية امل�سارك��ة يف احلكومة لديها 
مر�سحون يف املفو�سي��ة", مبينا ان "ح�سة التحالف الوطني يف املفو�سية 
خم�س��ة مر�سحن ". وك�س��ف عن وجود خالف بن تيار احلكمة الوطني الذي 
يتزعم��ه رئي�ش التحالف الوطن��ي عمار احلكيم واملجل���ش االأعلى االإ�سالمي 
عل��ى ممثليهم داخ��ل املفو�سي��ة ", م�س��ريا اىل ان" التحال��ف الوطني يتجه 
نح��و اختي��ار ال�سخ�سيات الكفوؤة ب���رصف النظر عن االنتم��اءات احلزبية ". 
يف ح��ن اكد القيادي يف تيار احلكمة الوطني عبد اهلل الزيدي, ل� »اجلورنال 
نيوز« ان" مو�سوع مر�سحي املفو�سية اثاره حتالف القوى الوطنية وبع�ش 
اأع�س��اء التي��ار امل��دين يف الربمل��ان ما دف��ع الكت��ل ال�سيا�سي��ة اىل مراجعة 
اأفكاره��م يف اختي��ار املر�سح��ن وا�ستب��دال البع���ش منه��م ". واأ�ساف ان" 
قان��ون امل�ساءلة والعدال��ة كان عائقا امام بع�ش املر�سح��ن", وعن تر�سح 

�سخ�سي��ة لتي��ار احلكم��ة الوطن��ي يف املفو�سية, اأو�س��ح الزي��دي ان" تيار 
احلكم��ة لي���ش لديه مر�س��ح يف املفو�سية لك��ن يدعم ال�سخ�سي��ات امل�ستقلة 
" . يف ه��ذا االإط��ار ك�سف نائب عن التحال��ف الوطني عن ت�ساعد اخلالف 
داخ��ل ائت��الف دولة القان��ون حول مر�سح��ي مفو�سية االنتخاب��ات, م�سريا 
اىل ن�س��وء خالف بن كتلة ح��زب الدعوة/ تنظيم الع��راق, وكتلة م�ستقلون, 
عل��ى احد املقاعد الثالثة التي ح�سل عليه��ا ائتالف دولة القانون. ويو�سح 
امل�س��در النيابي, الذي طلب عدم الك�سف عن ا�سمه, ان "املقاعد الثالثة التي 
خ�س�س��ت لدول��ة القانون, اأحدها �سيك��ون من ح�سة حزب الدع��وة, والثاين 
مل يح�س��م ب��ن م�ستقل��ون الت��ي يتزعمها ح�س��ن ال�سهر�ست��اين, وكتلة حزب 
الدع��وة/ تنظيم العراق التي يرتاأ�سها خ�سري اخلزاعي, والثالث اإىل كتلة بدر 
املنق�سم��ة ب��ن من يوؤيد املر�سح ح�س��ن �سلمان, وبن من يري��د مر�سحًا اآخر 

يدعى اأحمد عبد الرحيم". 

كرب��الء ح�س��ن  ك�س��ف ع�س��و جمل���ش حمافظ��ة 
الي�س��اري ع��ن ان هيمن��ة االحزاب املتنف��ذة كانت 
�سبب��ا يف ع��دم اكم��ال اج��راءات اقال��ة املحاف��ظ 
عقي��ل الطريحي بعد اتهامه ب�62 ملف ف�ساد مايل 

واداري .
وق��ال الي�س��اري ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان "جمل���ش 
حمافظة كربالء عندما ا�ستجوب املحافظ قبل اكرث 
من عام حول اتهامه مبلفات ف�ساد مايل واداري مل 
يقتن��ع باجوبته ",مبينا ان " 18 ع�سواً من جمل�ش 
كرب��الء �س��وت عل��ى ع��دم القناع��ة لك��ن بتوجيه 
من قي��ادات املجل���ش االعلى والتي��ار ال�سدري مت 

االن�سحاب من الت�سويت على اقالة املحافظ "
وا�س��ار اىل ان " 15 ع�سواً بقي بعد االن�سحاب لكن 
اثن��ن من ه��وؤالء مت اقناعه��م من قب��ل املحافظة 

باالن�سح��اب, وق��د و�سل��ت الين��ا معلوم��ات تفي��د 
بتلقيه��م مبال��غ مالية مقاب��ل ذلك ليخت��ل بعدها 

الن�ساب الذي يتطلب 14 ع�سواً "
واو�س��ح الي�ساري ان "اربعة �سخ�سيات من جمل�ش 
املحافظة وانا واحد منهم ُت�سّن �سدنا حرب ب�سبب 
موقفنا م��ن �رصورة اقال��ة املحافظ ونح��ن اليوم 
يف مقاطع��ة تامة مع الطريحي "موؤكدا ان "ملفات 
الف�س��اد امل�سجل��ة على حماف��ظ كرب��الء ُقدمت اىل 
النزاه��ة لكن مل ُيبّت بها حت��ى االن" مت�سائال "هل 
م��ن املعقول ان 62 ملفًا ال توجد فيها ادلة لتورط 

الطريحي فيها ؟"
وك�سف الي�ساري عن ان "االجواء يف جمل�ش كربالء 
ت�سيط��ر عليه��ا ال�سغوط��ات ال�سيا�سي��ة واحلزبي��ة 
واملادية الت��ي متار�ش على بع�ش اع�ساء املجل�ش 
ملنع اي حتركات باجت��اه ا�ستجواب جديد او اقالة 

حمافظ كربالء "

واشنطن ترفض مشروع الدولة الكردية

المرجعية تترقب لحسم موقفها بشأن كركوك واالستفتاء وبارزاني يستجدي المشروعية من بغداد

المنادون باإلصالحات أولهم.. اجتماعاات ليلية وصفقات دسمة تنهي تقسيم كعكة مجلس مفوضية االنتخابات 

رغم اتهامه بـ62 ملف فساد مالي وإداري.. محافظ كربالء ينجو من اإلقالة بفضل األحزاب

المالية النيابية: االستقطاعات ستستمر 
من رواتب الموظفين

تحديد موعد جلسة استجوابه.. ذي قار 
تتهيأ لإلطاحة بمحافظها في األيام المقبلة 

بغداد- ثائر جبار

بغداد- خاص

بغداد – حسن فالح

الناصرية – شاكر الكناني 

كربالء – آالء الشمري

بغداد ـ خاص 
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أسود الرافدين يواجه تايلند وعينه 
على االرتقاء في تصنيف الفيفا

صفقة عرسال برعاية أميركية.. خبير يكشف عن ايجابيات وسلبيات االتفاق السوري اللبناني بنقل داعش قرب الحدود العراقية؟
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واستعارات تعكس بساطة العصر 


