
ن���رت وكال��ة "ايك��ورد االخباري��ة"، تقري��را يك�شف 
بوثائ��ق ومرا�ش��ات �ري��ة م�رب��ة م��ن اح��د  وزراء 
اقلي��م كرد�شتان، عن حماوالت بيعهم احلقول النفطية 
العراقية. وا�شارت الوكال��ة يف تقريرها الذي ترجمته 
»اجلورن��ال ني��وز«، اىل ت���رب ر�شائل وزي��ر الرثوات 
الطبيعي��ة القلي��م كرد�شت��ان "ا�شتي هورام��ي" لوزير 
الطاق��ة الرتكي "ب��راءت الب��رق"، املت�شمنه اقرتاحه 

بيع تق�شيمات من حقول النفط مقابل مبلغ 5 مليارات 
دوالر.  وق��دم "هورام��ي" مقرتح��ًا مكون��ًا م��ن ثاثة 
اجزاء، يف امييل الكرتوين مت ار�شاله بتاريخ 19 �شباط 
ع��ام 2016، مبينا ا�شباب رغبة كرد�شتان باحل�شول 
عل��ى ال���5 ملي��ارات:اوال: 1.150 ملي��ار كقر�ض من 
اىل  تق�شيمه��ا  اىل كرد�شت��ان، مت  الرتكي��ة  احلكوم��ة 
ث��اث دفع��ات 500 و 500 و 150 ملي��ون دوالر.
ثاني��ا: باال�شافة اىل هذه القرو���ض، وفّر �شوق تركيا 
ال�شام��ل مبل��غ 514 ملي��ون دوالر لاقلي��م، علما ان 

املبلغ م�شتم��ر بالتزايد حتى االن.ثالث��ا: توفر مليار 
دوالر للم�شتثمري��ن االتراك يف كرد�شتان. حيث ن�شت 
الر�شال��ة "احلكومة الكردية بحاج��ة اىل 800 مليون 
دوالر فوري��ة، باال�شاف��ة اىل ملي��ار دوالر م��ن اج��ل 
تكمل��ة امل�شتثمري��ن االتراك مل�شاريعه��م يف االقليم".
رابع��ا: 700 ملي��ون دوالر لدف��ع روات��ب ال���ركات 
املنف��ذة مل�شاري��ع الغاز يف ق�ش��اء جمجمال.خام�شا: 
النف��ط  انابي��ب  750 ملي��ون دوالر لعملي��ة تبط��ن 
والغ��از. �شاد�ش��ا: 540 ملي��ون دوالر لدع��م ميزاني��ة 

حكوم��ة كرد�شت��ان االقليمية.كم��ا وف��رت احلكوم��ة 
الكردي��ة ثاثة خيارات لدفع القرو���ض وتو�شيع نفوذ 
تركي��ا يف االقلي��م، اخلي��ار االول، دف��ع القر���ض عند 
حت�ش��ن ميزاني��ة االقلي��م االقت�شادية ، م�ش��را اىل اأن 
املدة الزمني��ة ما بن 2019 و 2021.اخليار الثاين، 
تخ�شي���ض دخل مايل ثابت م��ن ارباح بع�ض احلقول 
النفطي��ة او الغازية املتفق عليها.اخليار الثالث، �راء 
احلكوم��ة الرتكي��ة لبع���ض حق��ول النف��ط املخ�ش�شة 
القليم كرد�شتان. بقوله "بدال من جمرد عر�ض التدفق 

النق��دي مل�ش��ادر النف��ط والغاز، ف��اإن حكوم��ة اقليم 
كرد�شتان تف�شل وتقرتح ان يتم تعين م�شالح طويلة 
االمد للجانب الرتك��ي يف االرا�شي الكردية"، م�شيفا 
"يف ه��ذه احلالة قد ي�شتفيد اجلانب الرتكي اكرث، مع 
تق��دمي حكوم��ة كرد�شت��ان �شمان��ًا للجان��ب الرتك��ي 
�ش��د اي احتمال اداء �شعيف الح��د احلقول".كما قام 
"هورامي" بتوفر ثاثة عرو�ض �راء، تخ�ض اخليار 
الثال��ث: االول هو، �راء تركي��ا لكل من حقول طقطق، 
وتاوك��ي، و�شيخ��ان النفطية مع خ�ش��م ن�شبة 8%.  ، 

الث��اين ه��و، ���راء حقول م��ران وبنباوي م��ع خ�شم 
ن�شب��ة %10. ، الثالث هو، �راء حق��ل خورملة. وقام 
وزي��ر الرثوات الطبيعية الكردي بنفي هذه االتهامات.
بامت��اك  تقريره��ا  نهاي��ة  يف  الوكال��ة  ونوه��ت 
"ويكيليك�ض" ت�ريبات الوثائق واالموال واحل�شابات 
كامل��ة. ووفق��ا ل�شيا�شيي كرد�شتان، يع��ّد االقليم اكرث 
جزء مل��يء بالف�شاد يف العراق. مع اعرتافهم بامتاك 
م�شع��ود ب��ارزاين اتفاقي��ات وا�شتثم��ارات خالي��ة من 

النزاهة وال�شفافية".

مافيات برلمانية تعرقل استجواب الوزراء وتتعهد بتحصينهم من اإلقالة حتى نهاية عمر الحكومة
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بغداد �� خا�ض: اكدت م�شادر نيابية مطلعة ان مافيات الكتل الكبرة اتفقت على عرقلة 
اية ا�شتجوابات مقبلة منعا من اقالة اي وزير يف احلكومة حلن انتهاء عمرها. وا�شافت 
الوزراء  املافيات تعهدت بتح�شن  ان هذه  نف�شها  الك�شف عن  التى ف�شلت عدم  امل�شادر 
مقابل مبالغ مالية يدفعها امل�شوؤول املهدد باال�شتجواب .بدورها اتهمت كتلة االأحرار التابعة 
للتيار ال�شدري، مافيات �شيا�شية بت�شويف ملف ا�شتجواب وزيري الرتبية، والزراعة م�شرة اإىل اأن 
ال�شخ�شية بعيدا عن االعام وردود االفعال  �شخ�شيات عديدة انهت امللف للحفاظ على م�شاحلها 
ال�شعبية املنددة بالف�شاد ”. وقالت ع�شو الكتلة النائبة زينب الطائي، يف حديث �شحفي ان "مافيات 
اإثر �شحب تواقيع بع�ض النواب من دون تقدمي  �شيا�شية متنفذة �شوفت ملف ا�شتجواب وزير الزراعة على 
طلب اىل امل�شتجوب". واأ�شافت اأن " عدة �شخ�شيات انهت امللف للحفاظ على م�شاحلها ال�شخ�شية بعيدا عن 
االعام وردود االفعال ال�شعبية املنددة بالف�شاد امل�شت�ري يف وزارة الزراعة" ، موؤكدة "امل�شي يف ا�شتجواب 

وزير الزراعة داخل جمل�ض النواب وان كلفني ذلك حياتي ليطلع ال�شعب على حجم الف�شاد داخل الوزارة".

م�شلحة  ت�شخي�ض  جممع  رئي�ض  زيارة  اأن  عن  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
مهدت  العراق،  اإىل  ال�شاهرودي،  الها�شمي  حممود  االإي��راين،  النظام 
ل�"روؤية اإيرانية يف العراق"، وذلك عن طريق "مللمة" التحالف الوطني 
الدينية  املرجعية  من  مقرب  م�شدر  اكد  ذلك  اىل  املقبلة.  لانتخابات 
حممود  اهلل  اآي��ة  االإي��راين  النظام  م�شلحة  ت�شخي�ض  رئي�ض  زي��ارة  ان 
املرجع  اىل  طلبا  يقدم  ومل  ر�شمية  تكن  مل  النجف  اىل  ال�شاهرودي 
ال�شي�شتاين للقائه . وقال امل�شدر للجورنال ان " ال�شاهرودي مل يبلغ اي 
جهة �شيا�شية او حكومية بقدومه اىل النجف الن زيارته اقت�رت على 
زيارة مرقد االمام علي عليه ال�شام وبقية املراقد املقد�شة "مبينا ان 
" 35 عاما م�شت على اخر زيارة لل�شاهرودي اىل العراق وهو متلهف 
لزيارة املراقد املقد�شة "موؤكدا ان "زيارات كبار امل�شوؤولن العراقين 

لل�شاهرودي مل تكن بطلب منه بل برغبة منهم ".
وو�شل رئي�ض جممع ت�شخي�ض م�شلحة النظام االإيراين حممود ها�شمي 
لقائه  بعد  بغداد  من  قادما  املا�شي،  االثنن  النجف،  اىل  �شاهرودي 
رئي�ض الوزراء حيدر العبادي وعدداً من امل�شوؤولن .وقال م�شدر  مطلع 
العام  االمن  بينهم  ر�شمي  وفد  ب�شحبة  النجف  زار  “�شاهرودي  ان   ،
ملجمع ت�شخي�ض م�شلحة النظام حم�شن ر�شائي وعدد من امل�شوؤولن 
بدوره،  اليا�ري.  لوؤي  النجف  ا�شتقبالهم حمافظ  وكان يف  االإيرانين 
يف  ال�شدري  للتيار  التابعة  الربملانية  االأحرار  كتلة  يف  القيادي  قال 
االأعلى  املر�شد  مبعوث  ا�شتقبال  رف�ض  ال�شدر  اإن  الكناين،  اأمر  العراق 
حممود ال�شاهرودي. واتهم اأمر الكناين يف ت�ريحات �شحفية، اإيران 
العراقي ب�شكل ال ي�شب يف م�شلحة �شعبه من خال  بالتدخل بال�شاأن 
للعراق  ال�شاهرودي  "زيارة  اأن  مبينًا  الطائفية،  التخندقات  الدفع نحو 
اأ�شهر  �شتة  قبل  اإيران  اأر�شلته  الذي  املبعوث  بداأه  ما  ال�شتكمال  جاءت 
من اأجل توحيد البيت ال�شيعي وت�شكيل كتلة �شيعية خال�شة جتمع قادة 
التحالف الوطني". واأ�شاف الكناين اأن "اإيران لي�ض لديها م�روع جديد 
"هذا التخندق الطائفي  اأن  يف العراق غر ت�شكيل كتلة �شيعية"، موؤكدا 

واأو�شح  كردي".  قومي  وتخندق  �شني  طائفي  تخندق  يقابله  ال�شيعي 
م�شلحة  يف  ت�شب  ال  التدخات  "هذه  اأن  ال�شدري  التيار  يف  القيادي 
ال�شعب العراقي الطامح اإىل ت�شكيل كتلة وطنية عابرة للطائفية"، عاّدا 
"�شاأن داخلي  اخلافات داخل التحالف الوطني ومو�شوع االنتخابات 
يف  ال�شيا�شي  لل�شاأن  املراقب  اك��د  جهته  من  به".   الإي��ران  عاقة  ال 
الن  ب�شهولة  تتغر  ال  للعراق  اي��ران  روؤي��ة  ان  العبادي  نعمة  النجف 
ايران  للجورنال ان" روؤية  العبادي  .وقال  العراق  ثابتة يف  م�شاحلها 
العراق  يف  م�شاحلها  حتقيق  على  تعتمد  النها  ثابتة  زالت  ما  للعراق 
امركا  الدول املجاورة كرتكيا ودول اخلليج وحتى  بقية  حالها حال 
بن  يوازن  ان  عليه  الن  عليه  يح�شد  ال  و�شع  يف  " العراق  ان  "مبينا 
وهذه  اخرى  امركا من جهة  مع  ايران من جهة وعاقته  مع  عاقته 
معادلة �شعبة "م�شرا اىل ان " الظرف اال�شتثنائي الذي مير به العراق 
املتنازعة  االطراف  يحتم عليه ويجربه على حت�شن عاقاته مع هذه 
"موؤكدا  العاقات ال تن�شجم مع مبادئه ووالءاته  حتى واإن كانت هذه 
ان " الروؤية االيرانية للعراق ال تتغر ب�شهولة الن م�شاحلها مع العراق 
ثابتة لكن التغر يعتمد على العراق كدولة يجب ان تكون قوية "م�شددا 
" البد ان يكون للعراق روؤية ا�شرتاتيجية بعيدة املدى اخذا باعتبار ان 
ايران وتركيا بلدان جاران وهما من الدول االقليمية املهمة يف املنطقة 
لذلك يجب خلق حالة من التوازن يف العاقة معهما "  يف ال�شياق ذاته 
الواليات املتحدة  العبادي على حلفائه يف  الوزراء حيدر  يعول رئي�ض 
لغرميه  والت�شدي  املقبلة  الدورة  يف  الثانية  واليته  لتجديد  االمركية 
حكومة  لت�شكيل  بدوره  ي�شعى  والذي  ايرانيا  املدعوم  املالكي  نوري 
الوزراء  رئي�ض  يولد من رحمها  اغلبية من خال كتلة برملانية كبرة 
ان  املالكي،  نوري  يتزعمه  الذي  القانون  دولة  ائتاف  ويوؤكد  اجلديد. 
ال�شيا�شية داخل الربملان حتدد رئي�ض  "�شناديق االقرتاع والتحالفات 
الوزراء املقبل".وقال النائب عن االئتاف حممد ال�شيهود يف ت�ريح 
ميكنها  ال  االإيرانية  االإ�شامية  اجلمهورية  ان"  نيوز«،  »اجلورنال  ل� 
التدخل يف �شوؤون العراق واختيار رئي�ض الوزراء لكون العراق بلد م�شتقل 

ال�شيادة على الرغم من العاقة اال�شرتاتيجية التي تربط البلدين".

ك�شف��ت هيئ��ة النزاهة، ع��ن اأن املدير الع��ام ال�شابق 
ل�رك��ة التجهيزات الزراعية ه��رب من مركز �رطة 
يف بغداد مب�شاع��دة نائب �شابق، م�شرة اإىل اعتقاله 
خ��ال حماولت��ه اله��روب اإىل اح��دى دول اجل��وار. 
واأعل��ن وزي��ر الداخلي��ة قا�ش��م االأعرج��ي، اعتق��ال 
ال�شجن الهارب م��ن مركز �رطة املثنى يف زيونة، 
مبين��ًا اأن اعتقاله مت يف منف��ذ ال�شاجمة احلدودي. 
واك��دت كتل��ة االأح��رار النيابي��ة، اأن املدي��ر الع��ام 

ال�شابق لل�ركة العام��ة للتجهيزات الزراعية ع�شام 
جعفر عليوي "منقطع" ع��ن الكتلة منذ نحو عامن، 
ع��ادة اأن زي��ارة النائ��ب ال�شاب��ق ج��واد ال�شهيل��ي 
لعلي��وي زي��ارة "�شخ�شية" وال متث��ل الكتلة. وقالت 
الكتل��ة يف بي��ان اإن "املدي��ر العام ال�شاب��ق لل�ركة 
العام��ة للتجهي��زات الزراعي��ة املدعو ع�ش��ام جعفر 
علي��وي منقط��ع ع��ن التوا�شل م��ع االأح��رار منذ ما 
يق��ارب ال�شنت��ن". واأ�شافت، اأن علي��وي "ال يح�ر 
االجتماعات الر�شمية وال يلتزم بالقرارات ال�شادرة 

من الهيئة ال�شيا�شية للتيار ال�شدري"، 

مبيزاني��ة فارغة �شتواجه حمافظ��ة ذي خدمات 
ال�شحة والرتبية والكهرباء خال االأ�شهر املقبلة 
ب�شب��ب االزم��ة املالي��ة الت��ي تعي�شه��ا احلكومة 
م��ا اأدى اىل ح���ر النفق��ات وتقلي��ل ميزانيات 
املحافظ��ات، والنا�ري��ة عل��ى �شاكل��ة اجلميع 
حت��اول اخل��روج م��ن م��اأزق اخلدم��ات الكب��ر 
.وا�ش��ار ع�ش��و جمل���ض حمافظ��ة ذي ق��ار عط��ا 
"نق���ض  اأن  ، اىل  ل�»اجلورن��ال ني��وز«  الزامل��ي 
االموال �شيجربنا على التعامل بواقع احلال وهو 
الت�رف وفق املتوافر من ميزانية الدولة، لكنها 
اأم��وال ال ت�شد حاجة الدوائ��ر اخلدمية و�شيجعلنا 
اأم��ام اأزمة حادة ت�شل فيه��ا الدوائر اىل م�شتوى 
العجز يف تقدمي اخلدم��ات ال�رورية التي تبدو 
�شورته��ا �شبابية اذا مل يتم حت�شن ورفع �شقف 

االم��وال القادم��ة من بغ��داد" . واأك��د الزاملي ان 
بتق��دمي اخلدمة  "الدوائ��ر تع��اين نق�ش��ًا كب��راً 
العام��ة للمواطن��ن ومنه��ا ال�شحة الت��ي تعاين 
قل��ة وانعدام��ًا باالأجه��زة واالدوي��ة ال�رورية، 
وق�ش��م العملي��ات ه��و االأك��رث ت���ررا يف ه��ذا 
املج��ال، بينم��ا الكهرب��اء حاله��ا م�شاب��ه حلال 
الدوائ��ر املتبقية فهن��اك انخفا�ض بالتجهيز يف 
ف�شل ال�شي��ف، والتظاهرات مل تتوقف للمطالبة 
مب�شت��وى مرتف��ع من الطاق��ة لك��ون املحافظة، 
فيه��ا درجات احل��رارة عالي��ة ج��دا". وطالب ب� 
"دعم حكومي يتمثل بتخ�شي�ض اأموال اإ�شافية 
ل�ش��د العج��ز والدي��ون املرتتب��ة عل��ى املحافظة 
حت��ى ن�شتطي��ع معاجل��ة االزمة بدل ع��ن اعان 
العجز وتوقف اخلدمات يف دوائر تقدم اخلدمات 
ال�روري��ة للمواطن وعلى �شلة وثيقة بال�شيولة 

املالية" .

ك�شف��ت نائب��ة عن االحتاد الوطن��ي الكرد�شتاين بزعام��ة رئي�ض اجلمهورية 
ال�شاب��ق جال طالباين الثاثاء، عن وجود ان�شقاق وم�شاكل داخل االحتاد، 
ب�شب��ب تباي��ن املوق��ف ب�ش��اأن ا�شتفتاء االقلي��م. وقالت النائب��ة عن احلزب 
ري��زان �شي��خ دل��ر يف ت�ري��ح ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان "32 �شخ�شية يف 
االحت��اد تعار���ض موعد اال�شتفت��اء، وال�شخ�شي��ات االخرى م��ع اال�شتفتاء 
بينم��ا التزمت بع���ض ال�شخ�شيات ال�شم��ت حي��ال املو�شوع".من جانبها 
النائب��ة ع��ن حركة التغي��ر �شرين ر�شا اك��دت ل�»اجلورنال ني��وز« وجود 
ان�شق��اق داخ��ل االحتاد الوطن��ي الكرد�شتاين.وقال��ت ان "بع�ض �شخ�شيات 
االحتاد حت��اول االن�شمام اىل حرك��ة التغير واالخ��رى متم�شكة باالحتاد 
يف ح��ن تن��اأى �شخ�شيات من داخل االحتاد بنف�شه��ا من دون الثبات على 
راأي باالمر".وانته��ى الثاث��اء االجتم��اع ب��ن رئا�شت��ي االحت��اد الوطني 
الكرد�شت��اين، وحرك��ة التغير الذي عق��د يف ال�شليمانية، م��ن دون التو�شل 
اىل اأي اتف��اق. واأفاد م�ش��در مطلع باأن "رئا�شة االحت��اد الوطني مل تتمكن 

م��ن اقناع حركة التغير بالع��دول عن مطالباتها بتاأجيل اال�شتفتاء املقرر 
اج��راوؤه ي��وم 25 من �شه��ر اأيلول اجل��اري ال�شتق��ال اإقلي��م كرد�شتان عن 
الع��راق". اىل ذل��ك طال��ب حتالف الق��وى بردة فع��ل وا�شحة م��ن احلكومة 
العراقي��ة جت��اه اال�شتفتاء.وق��ال النائ��ب عن حتال��ف القوى رع��د الدهلكي 
يف ت�ري��ح ل� »اجلورنال ني��وز« ان" احلكومة العراقية ه��ي امل�شوؤولة اوال 
واخ��را ع��ن كل العراقين ويف عم��وم املحافظات وعليه��ا ان تبن موقفًا 
وا�شح��ًا و�ريح��ًا ". وب��ن ان "�شك��وت احلكوم��ة حت��ى االن بخ�شو���ض 
اال�شتفت��اء هو للبحث عن حل حقيقي وواقعي خارج الت�ريحات واالعام 
ولك��ن البح��ث وعدم الو�ش��ول اىل روؤية وا�شحة والوقت ينف��د هذا لي�ض من 
م�شلح��ة احلكومة"،م�شيف��ا اأن "�شك��وت احلكومة حت��ى االن ي�شكل عامة 
ا�شتفه��ام وه��و �شلب��ي ولي�ض ايجابي��ًا ". واو�ش��ح الدهلك��ي اأن "اال�شتفتاء 
ه��و بداية مرحلة جدي��دة وانتقالي��ة يف ال�شاأن العراق��ي خ�شو�شا يف هذه 
الظ��روف، والوقت خاطئ ج��دا الن العراق مير باأزم��ة �شيا�شية واقت�شادية 
وان�شانية وجغرافية ". و�شدد بالقول" على اجلميع ا�شتخدام احلكمة يف هذا 
الوق��ت بالذات وهذه اخلطوات يف ادارة �ش��ووؤن العراق "،الفتًا النظر اىل اأن 

"هناك تق�شراً من قبل احلكومة املركزية ال ي�شتطيع احد ان يخفيه باجتاه 
الك��رد وال�شنة وعدم وج��ود دولة موؤ�ش�ش��ات، ولكن مع هذا ف��اإن اال�شتفتاء 
لي���ض ه��و احلل ". اىل ذلك ك�شفت م�شادر �شحفي��ة، عن و�شاطة ايرانية بن 
اقلي��م كورد�شت��ان واحلكوم��ة االحتادية العراقي��ة، لتاأجي��ل اال�شتفتاء، يف 
حن اكدت نائبة كردية ان ال تراجع عن اجراء اال�شتفتاء. وُنقل عن م�شادر 
كردي��ة، ان الوف��د االيراين الذي زار اأربيل قبل اي��ام برئا�شة ال�شفر االيراين 
ال�شاب��ق لدى العراق ح�شن دانايي فر، التقى م�شعود بارزاين، رئي�ض االقليم، 
"لعر���ض ت�شوية �شاملة للخافات املالية مع بغداد، ما قد ي�شمح بتاأجيل 
اال�شتفت��اء عل��ى ا�شتق��ال كورد�شتان يف 25 م��ن ال�شه��ر اجلاري".واأكدت 
امل�ش��ادر "اأنها املرة الثانية خال �شهر ي��زور فيها الوفد اإقليم كورد�شتان 
لعر���ض و�شاط��ة مع بغ��داد، ت�شمل جمي��ع الق�شايا العالقة مب��ا فيها النفط 
وامل�شتحق��ات املالي��ة"، م�ش��رة اىل ان الوف��د زار مدين��ة ال�شليماني��ة اأوال، 
والتق��ى عددا من قيادات االحت��اد الوطني الكورد�شتاين، ومن ثم زار اأربيل، 
والتق��ى ب��ارزاين، مبينة ان الوفد "عر�ض و�شاط��ة �شاملة بن بغداد واأربيل 

يف مقابل تاأجيل اال�شتفتاء".

عربت االو�شاط ال�شيا�شية والدينية واالكادميية يف كرباء 
عن رف�شها افتتاح القن�شلية ال�شعودية يف حمافظة النجف 
اال�رف  . وقال نائ��ب رئي�ض جمل�ض حمافظة كرباء علي 
املالك��ي ل�»اجلورنال ني��وز« ان " افتتاح قن�شلية �شعودية 
يف النج��ف م���روع غر مرحب به فبع��د ان متت املطالبة 
م��ن قبل جمل���ض حمافظة كرباء بغلق ال�شف��ارة ال�شعودية 
يف بغ��داد فه��ل من املعق��ول افتتاح قن�شلي��ة �شعودية يف 

حمافظة مثل النجف ذات الثقل الديني "
وب��ن املالكي ان " ه��ذه القن�شلية تعّد دوائ��ر ا�شتخبارية 
لل�شعودية وبقي��ة الدول التي لها مواقف عدائية مع العراق 
واليوم حتاول ان تظهر مبظهر الثعبان االمل�ض "من جانبه 

اك��د رجل الدي��ن ال�شيخ عل��ي اخلزاعي ل�»اجلورن��ال نيوز« 
ان "هن��اك حا�شنة كب��رة لداع�ض يف بع���ض املحافظات 
ومنه��ا النج��ف اليج��اد ب��وؤرة م��ن �شاأنه��ا ان تول��د توائم 
داع�شي��ة م��ن جدي��د "م�ش��را اىل ان "القن�شلي��ة ال�شعودية 
يف النج��ف مبثابة غدة �رطانية وهذه الغدة �شوف تنت�ر 
انت�ش��اراً ارهابي��ًا على م�شت��وى التفج��ر والتفخيخ ب�شكل 
م�شاع��ف "داعي��ا العق��اء وم��ن يري��دون املحافظة على 
مكت�شب��ات املقاوم��ة اىل الت�شدي له��ذا امل�روع .يف حن 
�ش��دد االكادميي �شامل العب��ادي ل�»اجلورنال نيوز« على ان 
" افتت��اح القن�شلي��ة ال�شعودية يعد خط��وة م�شبوهة تقف 
وراءه��ا اجن��دات خارجية مل��ا متثله النج��ف اال�رف من 
قد�شي��ة وهي عا�شمة املذه��ب االمام��ي ومركزية احلوزة 

العلمية يف العامل "

في إطار التزاحم اإلقليمي على بغداد

رؤية إيرانية لعراق ما بعد داعش.. استعادة التحالف الوطني قوته وشكل الحكومة المقبلة أبرز محطاتها

حزب طالباني يشهد انشقاقات كبيرة ومطالبات نيابية بخطوات جادة لوقف االستفتاء الكردي

بسبب السبهان.. كربالء تحسم موقفها برفض القنصلية السعودية في النجف وتصفها بـ"الثعبان األملس"!!

النزاهة تفضح دور نائب سابق بتهريب 
مسؤول اختلس أموال وزارة الزراعة

الناصرية بميزانية فارغة تواجه "عسر" تردي الخدمات

بغداد – سعد المندالوي

بغداد- المحرر السياسي

بغداد – متابعة

الناصرية – شاكر عواد

كربالء- آالء الشمري

ترجمة - دانيا رافد
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منتخب األساطير يصل 
إلى البصرة

وثائق خطيرة تكشفها.. حكومة اإلقليم الكردي أرادت بيع حقول النفط إلى تركيا من دون علم بغداد

عيون المها بين جسور 
بغداد في العهد العباسي

المناطق المحررة بانتظار االمول العادة تاهيلها


