
كتب��ت �سحيف��ة نيي��ورك تامي��ز حتلي��ا �سيا�سي��ا ع��ن 
العاقة بني ال�سنة وال�سيعة يف العراق يف �سوء االنتهاء 
م��ن مع��ارك حتري��ر املحافظ��ات الت��ي كان��ت تخ�سع 
لداع���ش، حيث ذكرت "قبل ثاث �سن��وات، �سيطر تنظيم 
داع���ش عل��ى اكرث م��ن 40 باملائة من م�ساح��ة العراق 
والن�سب��ة ذاته��ا يف �سوريا، ك��ان التنظي��م بزعامة ابو 
بك��ر البغدادي اعلن خافته املزعومة يف م�ساحة باتت 

اكرب م��ن بريطاني��ا او واليتي نيوي��ورك ونيوجري�سي. 
والي��وم ي�سيط��ر داع���ش على رقع��ة �سغرية ق��د تختفي 
قريب��ًا.   وعلى الرغم م��ن اندحار داع�ش على يد اجلي�ش 
العراق��ي وف�سائ��ل احل�سد ال�سعب��ي والبي�سمركة وقوات 
�سوريا الدميوقراطية يف �سوريا املدعومة امريكيًا، فاإن 
هذا ال يعني ان داع�ش بات من التاريخ ولي�ست له روؤية 
للع��ودة.   ال�س��وؤال القائم، ما اذا كان �س��وء ادارة احلكم 
يف املناط��ق املحررة من داع���ش، �سيمكن من عودتها، 
لك��ن الواق��ع ي�س��ري اىل عك���ش ذل��ك، فاال�ستباكات يف 

اال�سب��وع املا�سي بني القوات الكردي��ة والعراقية على 
كرك��وك، عّقدت الت�ساري�ش بع��د تنظيم داع�ش.  وحل�سن 
احل��ظ، يب��دو اأن الع��راق م�ستعد مل��لء الف��راغ، والتعلم 
م��ن االخط��اء التي مكنت م��ن ظهور تنظي��م داع�ش يف 
املق��ام االول بتل��ك املناط��ق ال�سني��ة. وبينم��ا يحظ��ى 
ق���ر رئي�ش الوزراء حيدر العب��ادي يف بغداد ب�سيافة 
ال�سي��وخ القبلي��ني وال�سيا�سيني املحلي��ني من املناطق 
املح��ررة، اإال ان��ه يبقى رج��ًا د�ستورّي��ًا.   يف املناطق 
املح��ررة، يج��ب ان تك��ون املجال���ش املحلية ب��داًل من 

احلكوم��ة املركزية، يف ظ��ل �سعي ال�سيا�سي��ني لتاأجيل 
االنتخابات الربملاني��ة العراقية ليتمكن النازحون من 
الع��ودة، لكن العب��ادي رف�ش ذلك بحكم��ة.   يوم االأحد 
املا�س��ي، اأعلن��ت احلكوم��ة املركزي��ة اأن االنتخاب��ات 
 ،2018 اآي��ار م��ن الع��ام   12 الربملاني��ة �ستعق��د يف 
للحفاظ على اجل��دول الزمني لثاثة ا�سب��اب. اواًل، يتم 
تخ�سي���ش املقاعد ح�س��ب املحافظة لذلك ف��ان ال�سنة 
لي���ش لديه��م �س��يء يخ�سونه م��ن احلكومة.   ثاني��ًا، اأن 
االزم��ة الد�ستورية �ستكون عائق��ًا لو تاأخر العبادي يف 

االنتخابات، ف�س��وف يحل الربملان، ما ي�سمح للعبادي 
باحلك��م مبوجب مر�سوم ط��ارئ. وال ي�سعى العبادي اإال 
ان يكون بديًا ايجابي��ًا لي�ش فقط للعراق، لكن للثقافة 
ال�سيا�سي��ة العربية االأو�سع نطاقًا.   وهنا تكمن البطانة 
الف�سي��ة للماأ�س��اة الت��ي تثريه��ا اجلماع��ة االرهابي��ة 
داع���ش، فبالن�سب��ة جلمي��ع العراقيني، ان الع��رب ال�سنة 
الذي��ن جنوا من اره��اب تنظي��م داع�ش، يعرتف��ون باأن 
ال�سيع��ة العراقيني حرروهم من هذا التنظيم بكوادرهم، 
بينم��ا هربت قياداتهم اىل االردن ولن��دن.   يف الواقع، 

ان اال�س��وات املوؤي��دة لتاأجي��ل االنتخاب��ات ه��ي م��ن 
�سيا�سي��ني م�سين��ني يدركون ان الناخب��ني يف املو�سل 
طموح��ات  النه��اء  �سيخطط��ون  وتكري��ت  والرم��ادي 
هوؤالء ال�سيا�سيني.  وهن��اك ا�ستعداد جديد للعمل �سيعة 
و�سنة حت��ت راية القومية العراقي��ة، وهذا القى ترحيبًا 
دبلوما�سي��ًا م��ن خال التق��ارب بني الع��راق واململكة 
العربية ال�سعودية.   ويف الواقع يبدو، اأن هناك انف�سااًل 
مع النقاد االجانب الذين ي�سعرون بالقلق من اأن العراق 

يندرج حتت تاأثري ايران.

المالية النيابية تبشرهم: ال تعديل في سلم رواتب الموظفين في الموازنة المقبلة واالستقطاعات مستمرة!!

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

Thu.26 Oct. 2017 issue no 447 الخميس 26 تشرين االول 2017 العدد

تذمر الزوجة.. بين الدالل 
والنرجسية الزائدة

تعرفي إلى أفضل وأسرع الوصفات 
الهندية لتطويل الشعر

05070910

بغداد- خا�ش: اكدت اللجنة املالية يف جمل�ش النواب، االربعاء، ان موازنة 2018 لن 
تت�سمن تعديًا ل�سلم الرواتب، يف حني دعت احلكومة اىل عدم ا�ستقطاع )3،8( من رواتب 
املوظفني. وقال ع�سو اللجنة “ح�سام العقابي” يف ت�ريح خا�ش ل�»اجلورنال نيوز«،ان 
ت�سمني  “عدم  �رورة  على  “،م�سدداً  الرواتب"  ل�سلم  تعديًا  تت�سمن  لن   2018 “موازنة 
يخ�ش  وفيما  النفط”.  ا�ستقرار  نتيجه  املوظفني  رواتب  من   )3،8( ا�ستقطاعات  املقبلة  املوازنة 
“االتفاق بني  ان  العقابي  قال  درا�ستها  باإعادة  العبادي  الوزراء حيدر  رئي�ش  واأمر  االقليم  موازنة 
حكومة بغداد واربيل فيما يخ�ش النفط �سيتغري ،عازيًا ال�سبب اىل ان نفط ال�سمال كان بيد حكومة اقليم 
من  النفقات  “منح  اىل  احلكومة  االحتادية”.ودعا  احلكومة  بيد  ا�سبحت  كركوك  حقول  واالن  كرد�ستان 
املوازنة اىل اربيل وال�سليمانية ودهوك مقابل بيع نفط االقليم عرب �ركة �سومو فقط”. وكان  النائب هيثم 
اجلبوري اكد اإنه قدم مقرتح قانون الإلغاء اال�ستقطاعات من رواتب املوظفني واملتقاعدين ب�سبب زيادة اأ�سعار 

بيع النفط العراقي وزيادة حجم االإيرادات املالية مبا يعو�ش فرق اال�ستقطاعات.

في�سخابور  ومنفذ  بلدة  اىل  الع�سكرية  القطعات  و�سول  قرب  مع 
جمل�ش  دعا  الرتكي،  ال�سوري-  العراقي-  احل��دودي  املثلث  يف 
كرد�ستان  اقليم  حكومة   ،2017 االول  ت�رين   24 ال�سليمانية، 
15 يوما، يف وقت ت�ر قيادة  ار�سال وفد اىل بغداد خال  اىل 

االقليم على عدم الرتاجع عن نتائج اال�ستفتاء او تعليقها.
نتائج  جتميد  االرب��ع��اء،  ك��رد���س��ت��ان،اق��رتح��ت  اقليم  حكومة 
بالبدء  وطالبت  فورا،  النار  اطاق  وقف  اىل  ودعت  اال�ستفتاء، 
بحوار مفتوح بني اربيل وبغداد. وقالت حكومة االقليم يف بيان 
ان "الو�سع واخلطر الذي يتعر�ش له كرد�ستان والعراق، يفر�ش 
على اجلميع ان يكون مب�ستوى امل�سوؤولية التاأريخية، وعدم دفع 
االمور اىل حالة القتال بني القوات العراقية والبي�سمركة "، مبينة 
ان "الهجمات وال�سدامات بني القوات العراقية والبي�سمركة منذ 
ال�16 من ت�رين االول احلايل، واىل اليوم، ادت اىل وقوع خ�سائر 
تدمري  اىل  وبالتايل  ا�ستنزاف  اىل حرب  توؤدي  وقد  الطرفني  من 
برملان  و�سوت  العراقية"  املكونات  بني  االجتماعي  الن�سيج 
كرد�ستان على قرار تاأجيل االنتخابات الربملانية ومتديد عمله 
العديد  الربملان  عمل  متديد  عملية  وتثري  جديدة.  اأ�سهر  ثمانية 
من ال�سكوك حول اإمكانية اإقالة رئي�ش االإقليم، م�سعود البارزاين، 
اإذ  االإقليم،  داخل  موؤقتة  اإنقاذ  وحكومة  جديدة  رئا�سة  وت�سمية 
الربملان  اأكرث من ن�سف مقاعد  الدميقراطي على  ي�سيطر احلزب 
الذي  االإ�سامي"  "االحتاد  مع  حتالفه  ب�سبب  احلايل  الوقت  يف 

ميّثل اجلناح ال�سيا�سي ل�"االإخوان امل�سلمني" يف كرد�ستان.
اجلاف  اأ�سواق  احلزب  يف  القيادية  قالت  للنظر  الفت  تطور  ويف 
يف ت�ريح �سحفي انه " يف االأول من �سهر ت�رين الثاين املقبل 
�سينتهي عمر رئا�سة االإقليم، ورئي�ش االإقليم م�سعود بارزاين اأكد 
اأنه لن يقبل بتمديد وتر�سيح نف�سه ويرف�ش  واأعلن ب�سكل وا�سح 
"اختيار  ان  مبينة  املن�سب"،  لهذا  عائلته  من  احد  اأي  تر�سيح 

هو  بارزاين،  لرئا�سة  القانونية  املدة  انتهاء  بعد  لاإقليم  رئي�ش 
عزم  االأربعاء،  القيادية  ونفت  كرد�ستان،  برملان  �ساحية  من 
م�سعود بارزاين تقدمي ا�ستقالته من رئا�سة االقليم خال ال�ساعات 
املقبلة". واأ�سافت اجلاف ان "برملان كرد�ستان هو من �سيحدد 
فهو  �ساحياته،  وفق  لبارزاين،  خلفا  االإقليم  رئي�ش  يكون  من 
لديه العديد من اخليارات القانونية، واختيار احد تلك اخليارات 
�سيكون بالتوافق مع جميع االأحزاب الكردية، ولن يكون اأي حزب 
العام  منذ  االإقليم  رئا�سة  بارزاين  ويتوىل  االتفاق".  ذلك  خارج 
القوانني يف كرد�ستان، ال يحق ل�سخ�ش تويل  2005 ،ومبوجب 

رئا�سة االإقليم اأكرث من دورتني
اقليم  حكومة  اإمهال  ال�سليمانية،  حمافظة  جمل�ش  قرر  ذلك  اىل 
كرد�ستان 15 يوما الر�سال وفد اىل بغداد ملعاجلة امل�ساكل التي 
االأو�ساع  اأن  اىل  م�سريا  كرد�ستان،  واإقليم  املحافظة  تواجهها 

االقت�سادية يف االإقليم و�سلت اىل مرحلة مرتدية جدا.
طالباين،  اآال  الكرد�ستاين  الوطني  االحتاد  عن  النائبة  وهاجمت 
داعية  البارزاين،  املنتهية واليته م�سعود  اإقليم كرد�ستان  رئي�ش 
اإىل حما�سبته ب�سبب اإجراء اال�ستفتاء، خماطبة اإياه بالقول: "اإىل 
متى تبقى مت�سبثًا بالكر�سي"؟. وقالت طالباين يف ت�ريح متلفز 
لل�سعب  ويعتذر  اال�ستفتاء  لقرار  يحا�سب  ان  يجب  "بارزاين  ان 
الكردي"، م�سرية اإىل اأن "البارزاين خمطاأ وعليه اأن يعتذر وي�رح 
من وعده بدولة كردية:. وخاطبت طالباين بارزاين بالقول: "اىل 
متى تت�سبث بالكر�سي؟!"، م�سرية اإىل اأنها "مع اإلغاء رئا�سة اإقليم 
اربيل  حكومة  الطالباين  واتهمت  زائدة".  حلقة  الأنها  كرد�ستان 
الفتة  ال�سابقة"،  ال�سنوات  طيلة  كركوك  وخ��ريات  نفط  ب�"نهب 
هّم�ش  كرمي  الدين  جنم  املقال  كركوك  "حمافظ  اأن  اإىل  االنتباه 
الرتكمان والعرب" ورجحت حركة التغيري الكردية، اقالة رئي�ش 
اقليم كرد�ستان املنتهية واليته م�سعود بارزاين وتن�سيب رئي�ش 

التحالف من اأجل العدالة والدميقراطية، برهم �سالح بدال عنه".

طالب��ت النائب��ة ع��ن كتلة االح��رار الربملاني��ة زينب 
ال�سهاين، االربعاء، وزي��ر اخلارجية بتنظيف وزارته 
م��ن العنا�ر الفا�سدة والف�سائيني.. وقالت ال�سهاين 
يف بي��ان تلقت��ه »اجلورنال ني��وز« “ي�سيط��ر االخوة 
االك��راد على اأغلب ال�سف��ارات والقن�سلي��ات العراقية 
العاملة يف اخلارج حيث ان الطاقم االداري القن�سلي 
وال�سخ�سي��ات  العنا���ر  م��ن  ه��و  والدبلوما�س��ي 
الكردي��ة”. واأ�ساف��ت ال�سه��اين، ان “وج��ود االكراد 
بك��رثة يف ال�سف��ارات العراقي��ة وع��دم مراع��اة تنوع 

املكونات يثب��ت بالدليل القاطع الف�س��اد الكبري الذي 
ا�ست���رى يف وزارة اخلارجية اي��ام الوزير ال�سابق”. 
ال�سه��اين طالبت وزير اخلارجية “باإلغاء امللحقيات 
الفائ�س��ة ع��ن احلاج��ة واال�سخا���ش الدبلوما�سي��ني 
الف�سائي��ني الذي��ن مت تعيينه��م ب�سب��ب قربه��م م��ن 
امل�سمول��ني  اىل  اإ�ساف��ة  و�سيا�سي��ني  م�سوؤول��ني 
بامل�ساءلة والعدالة”. واأك��دت ال�سهاين” اأهمية قيام 
وزي��ر اخلارجي��ة ابراهي��م اجلعف��ري بع��دم التهاون 
وتنظي��ف وزارته م��ن العنا���ر الفا�س��دة املوجودة 
فيها وخ�سو�سًا مزدوج��ي اجلن�سية والذين ال ميّتون 

للعراق ب�سلة”.

اأك��د حمافظ املثن��ى فالح الزي��ادي اإن ماكات 
احلكوم��ة املحلية �ستنفذ اك��رب واأول حملة لرفع 
التج��اوزات امل�سي��دة على االأر�سف��ة واالأرا�سي 
يف  للدول��ة  التابع��ة  احلكومي��ة  واملمتلك��ات 
ال�سم��اوة. وا�س��ار الزي��ادي ل�»اجلورن��ال نيوز« 
اىل اأن "احلمل��ة ل��ن تتوق��ف حل��ني رف��ع جميع 
التج��اوزات ع��ن االأرا�سي احلكومي��ة واالأماكن 
ومن��ع  الدول��ة  هيب��ة  عل��ى  للحف��اظ  العام��ة 
التج��اوز على ممتلكات الدولة التي اأ�سبحت بيد 

املتجاوزين من دون اي حق قانوين .

وبني اأن "احلملة �ستكون م�سحوبة بقوات اأمنية 
وتع��د االأوىل من نوعها يف املثنى ب�سبب متادي 
الكثريين عل��ى ممتلكات الدولة" الفتًا النظر اىل 
اأن هن��اك تعاونا وتن�سيقا م��ع االأجهزة االمنية 
كاف��ة، ولن ن�سمح بان تتح��ول املكتبات العامة 
واالأماك��ن الرتاثي��ة بي��د اأ�سخا���ش حولوها اىل 
من��ازل، وه��ذا جت��اوز عل��ى القيم��ة احل�سارية 
للمك��ان". واأو�س��ح "�سنعق��د اجتماع��ات اخرى 
مع الدوائر املخت�سة التخاذ االجراءات الازمة 
اليق��اف ظاهرة التجاوزات عل��ى ارا�سي الدولة 
واملمتلك��ات العام��ة االخ��رى ومنه��ا الكهرباء 

واالر�سفة".

اأك��د حتالف الق��وى اأكرب تكتل ميثل ال�سنة داخ��ل الربملان، االربعاء، اأن 
املفو�سي��ة العليا امل�ستقل��ة لانتخابات اجلديدة ه��ي مفو�سية اأحزاب 
مئ��ة باملئ��ة وبعي��دة ع��ن اال�ستقالي��ة. وقال ع�س��و التحال��ف النائب 
حمم��د عب��د رب��ه يف ت�ريح ل��� »اجلورنال ني��وز« ،" هن��اك العديد من 
االعرتا�س��ات عل��ى القائمة )ب( الت��ي ت�سدرت القوائ��م املر�سحة، لي�ش 
فق��ط من قبل الق��وى ال�سنية وامنا من التحال��ف الوطني وكتل �سيا�سية 
اأخ��رى باالإ�سافة اىل الكرد". واأ�س��اف اأنه"على الرغم من االعرتا�سات 
احلالي��ة اال ان النتيج��ة ثابت��ة بتمري��ر املفو�سي��ة" ، متوقع��ا "رف��ع 
بع���ش الكتل دع��اوى يف املحكم��ة االحتادية للطع��ن بالت�سويت على 
املر�سح��ني". مبينًا ان" اختيار االأ�سماء كان بعيدا عن اال�ستقالية كما 
ادع��ى البع�ش لك��ون جميع االأ�سم��اء مدعومة من قبل كت��ل �سيا�سية". 
وك��ان جمل�ش الن��واب �سوت ي��وم االثن��ني املا�سي عل��ى القائمة )ب( 
املر�سح��ة ملفو�سي��ة االنتخاب��ات امل�ستقل��ة بواق��ع )152( �سوتا.اىل 

ذل��ك اكد ع�س��و جمل�ش الن��واب كاظ��م ال�سي��ادي، عن متري��ر مر�سحي 
جمل�ش مفو�سي��ة االنتخابات خافا للقان��ون والد�ستور وارادة اع�ساء 
جمل���ش النواب وال�سعب العراقي، الفتًا االنتب��اه اىل ان جميع اخليارات 
متاح��ة للدفاع عن احلق��وق". وقال ال�سيادي خ��ال ت�ريح �سحفي، 
االربع��اء، اإن "االح��زاب ال�سيا�سي��ة وبلعب��ة مك�سوف��ة مار�سته��ا داخل 
ة  ل��ة وم�سريرَّ جمل���ش الن��واب �سعت لتاأ�سي���ش مفو�سي��ة انتخابات م�ستغرَّ
م��ن قبله��م ب��داًل عن ان تك��ون م�ستقل��ة ل�سمان اع��ادة تدوي��ر الوجوه 
واالحزاب نف�سها و�سمان بقاء هيمنتها على مقدرات ال�سعب"، مبينا ان 
"االحزاب املهيمنة اتفقت على ادارة البلد بهذه املحا�س�سة والتوافقية 
البائ�س��ة بغية منع االح��زاب اجلديدة من ال�سعود".واك��د ان "مفو�سية 
االنتخابات مت متريرها خافا للقانون والد�ستور وارادة اع�ساء جمل�ش 
الن��واب وال�سع��ب العراق��ي"، م�س��ددا عل��ى ان "املفو�سي��ة احلالية هي 
لة من قب��ل روؤ�ساء تلك االحزاب". من جانبه،  مفو�سي��ة االحزاب امل�ستغرَّ
افاد م�سدر برملاين، بان عدداً من النواب، جمعوا تواقيع، للطعن بجل�سة 
الت�سوي��ت عل��ى ت�سمي��ة االع�ساء اجل��دد ملفو�سية االنتخاب��ات. وقال 

امل�س��در ان “ع��ددا من الن��واب املن�سحبني من جل�س��ة الت�سويت، قاموا 
بجم��ع تواقي��ع، لاعرتا���ش على ان الن�س��اب غري مكتمل اثن��اء جل�سة 
الت�سويت”.وا�س��اف ان “عدد املوقع��ني حتى االن و�سل اىل 45 نائبًا 
وجمع التواقيع مازال م�ستمراً”.وا�ساف امل�سدر، ان عددا من نواب من 
كتل خمتلفة، ان�سحبوا من جل�سة الربملان، اعرتا�سا على الت�سويت على 
مر�سح��ي جمل�ش املفو�س��ني للمفو�سية العليا لانتخاب��ات. وتابع، ان 
املجل���ش ���رع بعملية الت�سوي��ت ال�ري، الختيار جمل���ش املفو�سني، 
يف ح��ني ان�سحب ع��دد من االأع�س��اء، اعرتا�سا على اأ�سم��اء املر�سحني. 
وت�سمن��ت عملي��ة الت�سويت ال���ري، اختيار)14( ا�سم��ًا ملر�سحني من 
قب��ل حزب الدع��وة واملجل�ش االعل��ى وتيار احلكمة واحل��زب اال�سامي 
واحت��اد الق��وى والتيار ال�س��دري واالحت��اد الوطني، واك��د امل�سدر ان 
�سلي��م اجلبوري وباالتف��اق مع قادة الكت��ل يتحمل��ون م�سوؤولية تدوير 
الوج��وه الفا�سدة والفا�سلة الت��ي دمرت العراق خال ال�سنوات املا�سية. 
واأن اع��ان هذه املفو�سية يعني “موت اال�ساح وافا�ش الدولة وعدم 

اال�ستقرار وخيانة ال�سعب”.

تناول��ت وكال��ة "ب��ي ج��ي ميدي��ا" االمريكي��ة، يف 
تقري��ر لها مو�سوع ق��رار عفو احلكوم��ة الربيطانية 
يف  االرهابي��ني  داع���ش  عنا���ر  جمّن��دي  ع��ن 
ال��ذي  الوكال��ة  تقري��ر  وح�س��ب  و�سوري��ا.  الع��راق 
ترجمت��ه »اجلورن��ال ني��وز«، ق��ال الرئي���ش اجلدي��د 
جله��از مكافح��ة االإره��اب يف بريطاني��ا "ماك���ش 
هي��ل": "ل��ن تت��م حماكم��ة عنا���ر تنظي��م داع�ش، 
الهاربني م��ن مراكزهم يف كل من الع��راق و�سوريا، 
ب��دال ع��ن ذل��ك، �ستح��اول احلكوم��ة اع��ادة دجمهم 
بفئ��ات املجتم��ع". وا�سف��ا ان�سمامه��م للجماعات 
االنتحاري��ة ب�"الت���رف ال�س��اذج". يف ح��ني اأك��د 

م�س��در ا�ستخباراتي بريطاين موث��وق، ازدياد ن�سبة 
العائدي��ن م��ن تنظي��م داع���ش عم��ا ك��ان متوقع��ًا، 
حم��ذرا م��ن ارتف��اع ن�سب��ة االره��اب يف بريطاني��ا 
ب�سكل كب��ري، وخطر للغاية".من جه��ة اخرى، �رح 
اح��د اع�ساء احلكومة الربيطاني��ة ان "اف�سل طريقة 
للتعامل م��ع عنا�ر داع�ش، ه��ي اعدامهم جميعا"، 
لكن ه��ذا البيان القى ردة فع��ل �سديدة من منظمات 
حق��وق االن�س��ان االوروبي��ة. ويف نهاي��ة تقريره��ا، 
الق��رار،  ه��ذا  ت�سب��ب  باحتمالي��ة  الوكال��ة  نوه��ت 
بت�سجي��ع املتطرف��ني االرهابيني عل��ى تنفيذ املزيد 
م��ن الهجم��ات االرهابي��ة يف اململك��ة املتحدة، مع 
ا�ستم��رار عملي��ات القب�ش على جمن��دي التنظيم من 

قبل ال�سلطات الربيطانية.

أصوات كردية تطالبه باالستقالة أو حكومة إنقاذ

الوساطة األميركية.. أربيل تقترح التجميد وبغداد تتمسك بـإلغاء االستفتاء وبارزاني قد يترك السلطة الشهر المقبل

انتقادات حادة لطريقة اختيار مفوضية االنتخابات الجديدة واتهامات بالخيانة تطال األحزاب 

في قرار يثير الشكوك بتورطها.. بريطانيا تعفو عن عناصر تنظيم داعش في العراق!!

مطالبات برلمانية بتنظيف وزارة الخارجية 
من "فضائيي زيباري" والفاسدين!!

في السماوة.. التجاوزات تنهب دوائر ومقار حكومية 
وصروحًا ثقافية وسرقات علنية ألراضي الدولة  

بغداد – هبة نور الدين

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- ثائر جبار

المثنى - شاكر الكناني 
بغداد- دانيا رافد

بغداد- متابعة
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ليفربول يحدد السعر النهائي 
للتخلي عن كوتينيو

سنة المناطق المحررة: سنتعامل مع الشيعة الذين حررونا وقياداتنا هربت إلى األردن وبريطانيا 

هل كانت الدولة الصفوية 
األقل مدة في حكم بغداد؟
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