
حّم��ل النائ��ب عن كتلة التغی��ر م�سعود حی��در، ، احلزبنی 
الكردي��نی "احلاكمنی" م�سوؤولیة ما اآلت اإلیه الأو�ساع يف 
كرد�ست��ان، وفی حنی روى دور قائد فیلق القد�س الإيراين 
قا�س��م �سلیم��اين بالحداث الأخرة، عّد م��ن ما ح�سل ھو 
"ھزمي��ة" ور�س��وخ لل�سغوط الإقلیمی��ة والدولیة نتیجة 
�سیا�س��ات خاطئ��ة، ومن ث��م يجب تغیر نظ��ام احلكم يف 
كرد�ست��ان. وقال م�سعود يف حديث متلفز لحدى القنوات 

الف�سائی��ة املحلی��ة، اإن "الو�س��ع احل��ايل يف كرد�ست��ان، 
ھو نتیج��ة لتباع �سیا�س��ات خاطئة وغ��ر حكیمة وغر 
مدرو�س��ة م��ن قبل احلزب��نی احلاكمنی"، ع��اداً اأن "حركة 
التغیر ھي جزء من العملیة ال�سیا�سیة يف الإقلیم، لكنھا 
لی�س��ت ج��زءاً من احلك��م". واأ�ساف م�سع��ود، اأن "احلزبنی 
احلاكمنی يف كرد�ستان، الوطني والدميقراطي الكرد�ستاين 
يتحم��ان امل�سوؤولیة ملا اآلت الیه الأمور ب�ساأن ال�ستفتاء، 
نتیج��ة عدم قراءة الو�ساع القلیمیة والداخلیة والدولیة 
ب�س��كل وا�سح"، موؤك��دا اأن "الإقلیم بحاج��ة اىل تغیر يف 

جممل العملی��ة ال�سیا�سیة، ب�سبب ما يح�سل له من تبعات 
عل��ی جممل و�سع��ه الداخلي واخلارج��ي". وتابع م�سعود 
قائا، "موؤمنون باملمار�س��ة الدميقراطیة، لكن لی�س علی 
ال��نھج الذي بني خال ال�سن��وات املا�سیة"، م�سددا علی 
اأن "حركة التغی��ر ل ترى يف ھذه املرحلة اأية معاجلات 
غ��ر ما تطرق الیه بی��انھا، الیوم، بالتن�سی��ق مع احزاب 
اخرى يف القلیم". واأكد م�سعود "وجود فراغ قانوين فیما 
يتعلق برئا�سة القلیم التي ل �رشعیة قانونیة لھا"، لفتًا 
النتب��اه اىل "�رشورة حتول النظ��ام يف القلیم اىل نظام 

برملاين ولی���س رئا�سیا". وا�سارت وكالة "فورين بولی�سي 
جورنال" المركیة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال 
نی��وز«، اىل ان ال�سلطات المركی��ة هي من ر�سخت جذور 
"م�سعود بارزاين" و "جال طالباين" يف احلكومة الكردية 
ال�سع��ب  امنی��ات وطلب��ات  ام��ا  ال�سخ�سی��ة،  مل�ساحله��ا 
الك��ردي، فقد مت جتاهله��ا بالكامل. وادرك��ت املخابرات 
المركی��ة تخل��ي كل م��ن ب��ارزاين وطالب��اين لقنعته��م 
القیادية الثورية، من اجل نهب ما كل ما ي�ستطیعون نهبه 
م��ن ثروات ال�سعب الكردي.  و�رشع��ان ما ا�ستطاع كل من 

ب��ارزاين وطالباين تكوي��ن احزاب، وا�ستخب��ارات، وقوات 
ع�سكري��ة خا�سة بهم، با�ستخدام ام��وال م�ساركتهم النفط 
العراقي مع كل من امركا، ا�رشائیل، واجلهات الوروبیة، 
باأم��ل وق��وف ه��ذه ال��دول م��ع م�ساحله��م امل�ستقبلی��ة، 
كال�ستق��ال وغ��ره.  وبعدم��ا مت��ت روؤيت��ه م��ن �سیا�سة 
بارزاين الفا�سدة، وتاعب عائلته باأهمیة حقوق الن�سان، 
ميك��ن ال�ستنت��اج  ان �سیا�س��ة امركا كان��ت خاطئة منذ 
البداي��ة، بو�سع بارزاين يف مقع��د رئا�سة القلیم. ونتیجة 
لذلك، مل ت�ستطع احزاب بارزاين الفا�سدة ا�ستقطاب اهتمام 

ال�سع��ب الك��ردي، ومن ث��م ازدادت عملیات نه��ب بارزاين 
لام��وال، وتعذيب��ه لبناء �سعبه كردة فع��ل معاك�سة. هذا 
يف�رش �سبب عدم اهتمامه بالن�ساء اليزيديات املختطفات 
وغرهم من �سعوب املناطق املتنازع علیها امل�سطهدين، 
اأّي ان بارزاين ل يهتم لي فرد من ال�سعب بجمیع اقلیاته. 
ويف نهاي��ة تقريره��ا نوه��ت الوكالة "عند روؤي��ة امركا 
للخروق��ات الن�سانی��ة وال�سیا�سی��ة، وغ��ر الدميوقراطیة. 
غرت �سیا�ستها خجا من ت�رشفات بارزاين، لكن ل يجب 

ان ُت�ستثنی من م�ساكل اقلیم كرد�ستان احلالیة".

بعد الفروقات "الخيالية" بينهم.. سلم رواتب الموظفين يدخل باب النقاشات النيابية لمساواة جميع الوزارات
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بغداد- خا�س: اأعلنت اللجنة املالیة النیابیة، اأنها ب�سدد تفعیل م�رشوع قانون تعديل 
�سلم رواتب املوظفنی وموازاة الرواتب بجمیع الوزارات والهیئات، م�سرة اىل ان التعديل 
العی�س. وقالت ع�سو  ال�سكن وكافة م�ساريف ومتطلبات  اأجور  يوؤمن  راتبا  �سیوفر  اجلديد 
اللجنة “ماجدة التمیمي” يف ت�رشيح �سحفي، اأنها “قدمت مقرتح قانون لتعديل �سلم رواتب 
املوظفنی يف عموم الوزارات عام 2011 عندما كان رئی�س الوزراء حیدر العبادي رئی�سا للجنة 
لإكمال  اأع�سائها  من  م�سغرة  جلنة  �سكلت  “اللجنة  اأن  “التمیمي”  واأ�سافت  النیابیة”.  املالیة 
اإر�سال  الوزراء بالرتيث يف مترير املقرتح حلنی  العامة ملجل�س  الأمانة  التعديات كافة وورد رد من 
م�سودة تعديل من احلكومة املركزية”، م�سرة اىل ان “اللجنة تريثت بالأمر وتوقف امل�رشوع حینها علی 
الرغم من جمع اأكرث من 80 توقیعا من قبل اأع�ساء الربملان ب�ساأن التعديل”. ولفتت النتباه اىل ان “اللجنة 
رفع  ي�سمل  “التعديل  ان  اىل  م�سرة  النواب”،  لتمريره يف جمل�س  وتفعیله متهیدا  التعديل  اإعادة حتريك  ب�سدد 

الرواتب الدنیا يف بع�س الوزارات لتكون موازية للوزارات ذات الرواتب املرتفعة ملنع التنقل بنی الوزارات”.

�سلطت العديد من التحلیات الإخبارية ال�سوء علی ت�سادف زيارة 
وزير اخلارجیة المركي "ريك�س تیلر�سون"، مع موعد لقاء كل من 
رئی�س الوزراء العراقي "حیدر العبادي"، وملك ال�سعودية "�سلمان بن 
املحور  اىل  العراق  ل�سم  اأمركیة  م�ساع  وجود  العزيز"،موؤكدة  عبد 
طهران  العراقیة  للحكومة  املزمنة  احللیفة  من  بال�سد  ال�سعودي 
يف  تفلح  مل  وال�سغوط  الأمركیة  املحاولت  ان  م�سادر  وقالت   .
العراق  ان  و�سوح  وبكل  قال  الذي  العبادي  موافقة  علی  احل�سول 
هذه  مثل  يف  والو�سطیة  بالعتدال  ويتم�سك  التحالفات  يرف�س 
واملت�سنجة  احل��ادة  الأمركي  الوزير  ت�رشيحات  وج��اءت   . الأم��ور 
عن  لتك�سف  طهران  اىل  بالعودة  ال�سعبي  احل�سد  ف�سائل  مبطالبة 
عمق اخلاف بنی وا�سنطن وبغداد يف التعاطي مع الق�سیة الإيرانیة. 
واعرب م�سدر مقرب من رئی�س الوزراء حیدر العبادي، الثننی، عن 
المركي  اخلارجیة  وزير  اىل  املن�سوبة  الت�رشيحات  من  ا�ستغرابه 
املكتب  عن  �سدر  بیان  يف  امل�سدر  وب��نّی   . ال�سعبي  احل�سد  ح��ول 
العامي لرئی�س الوزراء تلقته »اجلورنال نیوز«  ان “املقاتلنی يف 
�سفوف هیئة احل�سد ال�سعبي هم عراقیون وطنیون قدموا الت�سحیات 
يخ�سعون  وهم  العراقي  ال�سعب  وعن  بادهم  عن  للدفاع  اجل�سام 
النواب”.وقال  جمل�س  �رشعه  الذي  القانون  ح�سب  العراقیة  للقیادة 
وتقرير  العراقي  ال�ساأن  يف  التدخل  جهة  لي  يحق  “ل  انه  امل�سدر 
علی  يقاتل  من  هم  “العراقینی  ان  “.واكد  فعله  العراقینی  علی  ما 
العراق”  يف  اجنبیة  مقاتلة  قوات  لأي  وجود  ول  العراقیة  الر�س 
او  العراق  يف  الدويل  التحالف  قوات  “وجود  ان  امل�سدر  .واو�سح 
اأي دولة اخرى هو وجود باعداد حمدودة لغرا�س التدريب وتقدمي 
 . العراقیة”  الر���س  علی  للقتال  ولی�س  واجل��وي  اللوج�ستي  الدعم 
تقريرها  يف  المركیة،  بر�س"  "ا�سو�سیتد  وكالة  ا�سارت  بدورها، 
امركا هذا  ا�ستغال  احتمالیة  نیوز«، اىل  الذي ترجمته »اجلورنال 
اللقاء الثاثي، لبرام �سفقة مرتقبة منذ عقود عديدة، وتكوين حمور 

ترامب" وزير  "دونالد  فاإر�سال  ايران.  �سعودي-عراقي، �سد  حتالف 
مهمة  علی  وا�سح  مثال  هو  قطر،  ثم  اول  ال�سعودية  اىل  خارجیته 
ان  كما  القطرية.  الزمة  ذريعة  بذلك  م�ستغا  الرئی�سیة،  تیلر�سون 
جهود امركا لنتزاع العراق من ايران، لی�ست بجديدة، لكن رغبتهم 
ازدادت بعد حت�سن العاقات العراقیة- ال�سعودية، حیث ت�سعی امركا 
لتح�سنی هذه العاقة وتعمیقها، ف�سا عن �سعي "تیلر�سون" لتعزيز 
الخر  تزويد  اجل  من  للعراق،  وال�سیا�سي،  املايل  ال�سعودي  الدعم 
داع�س،  دمره  ما  بناء  اعادة  من  القادمة،  مرحلته  يف  يحتاجه  مبا 
ال�سمالیة ذات  الباد، خا�سة مناطقه  اىل ا�سرتجاع المن يف عموم 
باإختافاته  العراقي  املجتمع  م�ستقبل  وتاأمنی  امل�سطرب.  المن 
الدينیة والعرقیة. لكن مع ذلك، تبدو عاقة ال�سعودية بالعراق مثرة 
لل�سبهات. جلنة العاقات اخلارجیة يف جمل�س النواب العراقي، راأت 
ب�سكل مبا�رش وكبر يف  �سیوؤثر  والريا�س(  )بغداد  ان تطور عاقات 
وقال  ال�سعودية.  العربیة  اململكة  ب�سیا�سة  املتاأثرة  الخرى  الدول 
ع�سو اللجنة النائب "رزاق احلیدري" يف ت�رشيح خا�س ل�»اجلورنال 
«،ان "زيارة رئی�س الوزراء حیدر العبادي اىل دول املنطقة "حكومیة" 
"،عاداً ان "زيارة زعیم التیار ال�سدري مقتدى ال�سدر "حزبیة". واكد 
يتعلق  ما  وخا�سة  املجاورة  الدول  مع  "العاقات  ا�ستمرار  �رشورة 
بال�سعودية ودول اخللیج "، م�سیفًا ان "رئی�س الوزراء العراقي تطرق 
اىل عدد من امللفات منها المنیة والقت�سادية وال�سیا�سیة". واأ�سار 
احلیدري اىل ان "جتاوب ال�سعودية مع العراق جاء "بامتیاز"، لفتًا 
عاقات  �سی�سیف  الدولتنی  بنی  العاقات  "حت�سن  ان  اىل  النتباه 
"الزيارات  ان  وتابع  ال�سعودية".  بال�سیا�سیة  متاأثرة  دول  مع  اخرى 
تكون  ان  يجب  ولكن  مرفو�سة  غر  ال�سیا�سیة  اجلهات  جتريها  التي 
وخارطة  روؤية  هنالك  تكون  حتی  العراقیة  احلكومة  من  مبوافقات 
من  منهما  ي�سدر  فیما  اجلهتان  تت�سارب  ل  لكي  وا�سحة  طريق 
طلبات". ولفت احلیدري النظر اىل ان "احلكومة م�سوؤولة عن اجلهات 
اخلارجیة ولبد من حترك اجلهات ال�سیا�سیة وفقًا ملا يدعم العراق".

اأعلن النائب عن التحالف الوطني احمد الكناين الغاء 
ترق��نی قید طلبة الدرا�سات الولیة والعلیا واملعاهد. 
وق��ال الكن��اين يف ت�رشي��ح ل�»اجلورن��ال نی��وز« ان 
“جمل���س النواب �سوت خ��ال جل�سته الخرة علی 
�سیغة قرار باإلغاء َترقنی قید طلبة الدرا�سات الأولیة 
والعلی��ا واأملعاهد خال العام احل��ايل وال�سماح لهم 
باداء المتحان��ات التكمیلیة”.وا�س��اف ان “�سیغة 
الق��رار مل ت�ستم��ل علی حالت الغ���س “.وعقد جمل�س 
الن��واب جل�ست��ه العتیادي��ة برئا�سة �سلی��م اجلبوري 

وح�سور 178 نائبًا للت�سويت علی عدد من م�ساريع 
القوان��نی املهم��ة. وطال��ب ع��دد م��ن الن��واب وزارة 
التعلی��م الع��ايل والبح��ث العلمي خال ع��ام 2017 
با�سدار ق��رار يت�سمن عودة الطلبة املرقنة قیودهم، 
يف ح��نی �سوت جمل�س النواب علی قرار يدعم �سیغة 
ق��رار اعادة طلب��ة اجلامعات املرقن��ة قیودهم ومنح 
دور ثال��ث للرا�سب��نی. وكان وزي��ر التعلی��م الع��ايل 
والبح��ث العلمي عب��د الرزاق العی�سی، ع��ّد املطالبنی 
باع��ادة املرقن��ة قیوده��م باأنهم يحمل��ون ت�سورات 
غريب��ة، مبینا ان ه��وؤلء ال�سخا�س ال��ذي يحاولون 

التاأثر علی الوزارة لن يكون له موطاأ قدم فیها. 

اأك��د امل�ست�س��ار الإعامي ملكت��ب رئی�س ال��وزراء اح�سان 
ال�سمري ان" العب��ادي ل يتجه اىل متديد �سفره اىل الدول 
ب�سب��ب الإره��اب وق�سیة كرد�ستان ". وق��ال ال�سمري يف 
ت�رشي��ح ل� »اجلورنال نیوز« اإن " الو�سع العراقي الراهن 
بحاجة اىل وجود رئی���س الوزراء لأ�سباب تتعلق بق�سايا 
الإره��اب وق�سیة اإقلی��م كرد�ستان ". واأ�س��اف: ،ل توجد 
اإ�سكالی��ة يف زي��ارة ثاث دول يف 48 �ساع��ة لكن و�سع 
الع��راق بحاجة اىل رئی�س ال��وزراء ".  واأ�سار اىل ان" اهم 
م��ا يف الزيارة الت��ي اجراها العبادي اأنه��ا حققت الكثر 
والقت�سادي��ة  والع�سكري��ة  ال�سیا�سی��ة  الإجن��ازات  م��ن 

م��ع ال��دول العربی��ة ".  م��ن جانبها، ح��ذرت جلنة المن 
والدفاع النیابی��ة، الثننی، احلكومة العراقیة من امل�سي 
يف امل�س��ار ال�سع��ودي وتوقیع اتفاقی��ات ت�رش مب�سلحة 
الع��راق ".  وق��ال ع�س��و جلن��ة الم��ن والدف��اع النیابیة 
ا�سكن��در وت��وت يف ت�رشي��ح ل��� »اجلورن��ال نی��وز«: علی 
الرغم م��ن تغیر موقف الدول اخللیجیة جتاه العراق بعد 
النت�س��ارات الكبرة التي حتققت علی يد القوات الأمنیة  
لك��ن ل ينبغ��ي ان نتبع تلك ال��دول التي كان��ت �سببًا يف 
قتل العراقینی ".  واأ�ساف ان "زيارة رئی�س الوزراء حیدر 
العب��ادي مهمة يف الوقت الراه��ن خ�سو�سا وانها تهدف 
اىل الغاء تق�سیم الع��راق ومنع تلك الدول من ال�سطفاف 

مع اإقلیم كرد�ستان يف م�رشوعه النف�سايل". 

ك�سف��ت جلنة النزاهة يف الربمل��ان العراقي، الثننی عن وجود حالت ف�ساد 
يف عملی��ة �رشف القرو�س واملنح امل�ستح�سل��ة من الدول الأخرى، لعمار 
واإع��ادة ا�ستقرار املناطق املحررة م��ن تنظیم داع�س الرهابي. وقال ع�سو 
اللجن��ة، النائب طه الدفاعي ل��� »اجلورنال «، ان “كل القرو�س واملنح التي 
يح�سل علیها العراق من الدول الأخرى، ل تخلو من الف�ساد”، لفتًا النظر اىل 
ان “امل�ساري��ع ل ميك��ن اإجنازها من دون حدوث عملیات ف�ساد يف الأموال 
امل�رشوف��ة”. واأ�ساف ان “الدول التي متن��ح وتقر�س العراق مبالغ كبرة، 
ت�س��رتط �رشفها علی م�ساريع معینة، او لع��ادة اعمار املناطق املحررة”، 
مو�سح��ًا ان “جمل�س ال��وزراء �سكل جلان��ا لتوزيع القرو���س علی املناطق 

املدم��رة ب�سب��ب الإره��اب”، وب��نی ان “عملیة �رشف القرو���س حتتاج اىل 
عدة جهات، تقوم بال�رشاف علی �رشف املبالغ وخا�سة يف املحافظات”.
واأ�س��ار اىل ان “وزارة املالی��ة تت�سل��م القرو�س واملن��ح اخلارجیة، وبعدها 
ي�س��كل جمل�س ال��وزراء جلنة خا�س��ة لدارة الأموال وو�س��ع اآلیة ل�رشفها، 
بالتفاق مع �ساحب القر�س”.واأكد ان “جمال�س املحافظات هي امل�سوؤولة 
ع��ن امل�ساري��ع يف مناطقها املحررة، ال ان  هن��اك تخوفًا من املبالغ التي 
تو�سع بید احلكومات املحلیة”، مو�سحا ان “جلنة النزاهة النیابیة ل متلك 
�سلط��ة علی القرو���س ول علی جمال�س املحافظات م��ن اجل مراقبة عملیة 
���رشف املبال��غ، والتاأكد م��ن و�سعها يف امل��كان املنا�س��ب، ال ان اللجنة 
ميكنه��ا التح��رك واتخاذ الإج��راءات املنا�سب��ة، حال و�سول �سك��وى الیها 
تثب��ت وجود عملیات ف�ساد يف املبالغ املمنوح��ة للمحافظات”.وكان عدد 

م��ن الدول قدمت مبالغ مالیة اىل العراق للم�ساهمة باعادة اعمار املناطق 
املح��ررة من داع���س الرهابي. من جانب اخر ك�سف��ت النائبة زينب عارف 
الب���رشي، عن ملفات ف�ساد متورط به��ا وزير الهجرة واملهجرين وعدد من 
الن��واب وامل�سوؤولنی يف ال��وزارة، مطالبة بفتح حتقی��ق عاجل باملو�سوع.  
وق��ال الب���رشي يف بی��ان �سحف��ي "قمنا بجم��ع تواقیع ل�ستج��واب وزير 
الهجرة واملهجرين حول ق�سايا ف�ساد، بال�سافة اىل م�سوؤولنی يف الوزارة 
وعدد من الن��واب". وبینت "منتلك وثائق واأدلة تدي��ن الوزير وال�سخ�سیات 
الخرى التي عملت علی هدر املال العام و�سفقات الف�ساد امل�سبوهة خال 
امل��دة املا�سیة". وا�سافت الب�رشي "�سنق��وم بجمیع الإجراءات ل�ستجواب 
الوزي��ر املذكور اآنفا ويبقی دور املفت�س الع��ام والنزاهة يف التحقیق وفتح 

ملفات الف�ساد يف الوزارة".

 اأرجع��ت اللجن��ة المنی��ة يف جمل�س حمافظ��ة بغ��داد" اأ�سباب 
الزحام��ات املروري��ة يف العا�سمة بغداد اإىل ع��دم اأهلیة البنی 
التحتیة". وقال ع�سو اللجنة �سعد املطلبي يف ت�رشيح �سحفي 
اإن م��ن اأه��م اأ�سب��اب الزحام��ات املرورية يف العا�سم��ة بغداد 
هي تخ�سفات وتك�رشات ال�س��وارع اخلدمیة التي متنع ان�سیابیة 
حرك��ة العجات اإ�سافة اإىل ال�سیط��رات الع�سكرية املنت�رشة يف 
عم��وم مناطق العا�سم��ة". وبخ�سو�س الزحام��ات ال�سباحیة 
ك�س��ف املطلبي عن ان "�سوارع بغداد مهیئة ل� 100 الف عجلة 
تكت��ظ خ�سو�سًا يومي الح��د والثننی م��ن كل اأ�سبوع بدخول 
3 ماي��نی عجل��ة من مناطق اأط��راف العا�سم��ة اإىل املناطق 
الداخلی��ة". وب��نی ع�سو اللجنة المنی��ة اأن "الق��وات الع�سكرية 
مطالب��ة بالنت�س��ار يف بغ��داد وه��ي م��ن واجبها حف��ظ المن 
ب�سبب ورود معلوم��ات ا�ستخبارية ب�ساأن �سن هجمات اإرهابیة 

حمتمل��ة".  هذا وت�سهد بغداد �سب��اح كل يوم زحامات مرورية 
خانقة يف جمیع �سوارع العا�سمة تبداأ من ال�ساعة ال� 7 �سباحًا 
وحت��ی ال�ساعة  ال�3 بع��د الظهر ، ما دفع مواطننی اىل املطالبة 
بو�سع حلول �رشيعة لإنهاء هذه الزحمات التي توؤثر يف طبیعة 
حیاتهم الیومی��ة". وكانت امانة بغداد،اك��دت  اعمال ال�سیانة 
املوؤقت��ة لتخ�سف��ات طرق امل��رور ال�رشي��ع تتم حت��ت ا�رشافها، 
فیم��ا ا�س��ارت اىل عدم اعطائه��ا موافقة لأي جه��ة للعمل علی 
�سیان��ة الطرق. وقالت المانة يف بی��ان ان "هناك جهة ادعت 
تنفیذه��ا اأعم��ال �سیان��ة للطري��ق ال�رشيع �سم��ن مناطق �سبع 
اب��كار والقاهرة وحي تون�س"، نافیة "منحها اأي موافقة للعمل 
يف تلك املناطق لأي جهة كانت". وا�سافت ان "المانة وافقت 
عل��ی طلب احد املتربعنی ال��ذي روج طلبًا باإ�سم احدى �رشكات 
القط��اع اخلا���س للعم��ل عل��ی �سیانة بع���س تخ�سف��ات طرق 
امل��رور ال�رشيع باإ���رشاف املاك الهند�سي لمان��ة بغداد وعلی 

وفق املوا�سفات الفنیة التي حتددها".

لهذه األسباب هاجم تليرسون الحشد الشعبي 

مراقبون: واشنطن ضغطت على بغداد لالنضمام إلى المحور السعودي ضد طهران والعبادي رفض متمسكًا بالحياد!!

فضيحة.. عمليات فساد واسعة أبطالها الحكومات المحلية في المحافظات تسرق القروض والمنح الخارجية

على طريقة عذر أقبح من ذنب.. مجلس بغداد: تخسفات الشوارع سبب الزحامات في العاصمة

الكناني: إلغاء ترقين قيد طلبة الدراسات األولية 
والعليا والمعاهد

أزمة كردستان وراء تقليص أيام زيارة العبادي 
اإلقليمية

بغداد- خاص 

بغداد- خاص

بغداد- الجورنال

 بغداد – الجورنال 

بغداد- متابعة

بغداد- متايعة 
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غوارديوال يبرر صعوبة تكرار السيناريو 
المبهر ألرسنال في البريميرليغ

بارزاني من نتائج السياسة األميركية وأموال النفط أنشئت قوات عسكرية واستخبارية استخدمت لقمع الشعب الكردي

مددوا للمفوضية الحالية لمدة تسعة 
أشهر كي تتولى إجراء االنتخابات
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