
 ن���ر موق��ع "اجلزي��رة" االإجنليزي مق��اال ملحلل 
�سوؤون الدفاع يف معهد وا�سنطن ل�سيا�سات ال�رق 
االأدن��ى مايكل نايت�س، يق��ول فيه اإن هناك حديثا 
دائما عن اإلغاء مركزي��ة االأمن واالإنفاق واالإدارة، 
ب�س��فته و�س��يلة لتخفيف التوتر يف ع��راق ما بعد 

تنظيم داع�س. 
 ويق��ول الكات��ب اإن "املنط��ق خل��ف ه��ذا الط��رح 
جدي��ر باالهتمام؛ ف��اإن ا�س��تطاع العراقيني اإدارة 
�س��وؤونهم، فاإنه �س��يكون من �ساحلهم التعاون مع 
بغ��داد، و�س��تكون هناك فر�س اأق��ل لتنظيم داع�س 
ب��اأن يعمل ب��ني خطوط االنق�س��ام يف العراق، بني 

الو�سط وال�سمال والغرب".  
 وي�س��يف نايت�س اأن "احلديث عن هذا املو�س��وع 
يف  ال�س��يطان  يكم��ن  حي��ث  الفع��ل،  م��ن  اأ�س��هل 
التفا�سيل كما يقولون، فكم �ستكون ن�سبة م�ساركة 
بغ��داد يف عملي��ة التجنيد لق��وات االأم��ن املحلية 
مقابل ال�سلطات املحلية؟ وما هي م�سوؤوليتها عن 
ميزانيات الوزارات؟ وما هي م�س��وؤولية ال�س��لطات 
املحلية؟ وكم �س��تكون ميزانية ال�سلطات املحلية؟ 

ومن الذي ي�سيطر على النفط؟".
 وي�س��ر املق��ال، اإىل اأن "مناق�س��ة ه��ذه الق�س��ايا 
تتم يف العراق، وعادة ما تولد النقا�س��ات م�س��اعر 
االأك��راد  ب��ني  عليه��ا  متن��ازع  فكرك��وك  قوي��ة، 
والرتكم��ان والع��رب، وقد رحب حاك��م املحافظة 
جنم الدي��ن ك��رمي بالنقا�س املفتوح ح��ول كيفية 

اإدارة املحافظة يف امل�ستقبل".

 ويلف��ت الكات��ب اإىل اأن "هن��اك ثالث��ة خي��ارات 
اأم��ام كرك��وك، بح�س��ب نتيج��ة اال�س��تفتاء فيه��ا، 
فباإمكانه��ا االن�س��مام الإقليم كرد�س��تان العراق، 
وميكن اأن تبق��ى اإحدى املحافظات اخلم�س ع�رة 
التي تديره��ا بغداد، واخليار الثالث، الذي ي�س��وق 
ل��ه كرمي، ه��و اأن تتخذ خطوة موؤقتة لت�س��بح مثل 
كرد�س��تان العراق اإقليم��ا بحكم ذاتي حمدود لعدة 

�سنوات".
 ويت�س��اءل نايت���س: "فم��اذا يح�س��ل اإن اأ�س��بحت 
كركوك اإقليما؟ قد يوؤجل قرار )الو�س��ع النهائي(، 
ال��ذي يتعل��ق بعالقة االقليم ببغداد اأو كرد�س��تان، 
وت�س��تطيع كركوك املوؤقتة احل�س��ول عل��ى مزايا، 
مث��ل اإدارة دخله��ا، وق��د ت�س��تطيع ت�س��دير النفط 
مث��ل اإقلي��م كرد�س��تان، وت�س��تطيع ت�س��كيل قوات 
اأمن خا�س��ة بها، وحت�سل على تدريب وم�ساعدات 

دولية، مثل البي�سمركة الكردية". 
 ويبني املوق��ع اأن "كركوك �ستح�س��ل على املزيد 
من ال�سيطرة االإدارية على اخلدمات يف املحافظة، 
باالإ�س��افة اإىل اأن��ه ميك��ن الأج��زاء كرك��وك، مثل 
احلويج��ة الت��ي يقطنه��ا الع��رب، املطالب��ة ب��اأن 
ت�س��بح اإقليم��ا بح��د ذاته��ا، كم��ا ه��و احل��ال يف 
اإقلي��م كرد�س��تان، الذي ينق�س��م اإىل اأقاليم )اربيل، 

وال�سليمانية، ودهوك، وحلبجة(". 
 وي�ستدرك املقال باأن كثرا من العراقيني يخ�سون 
مث��ل هذه النتيجة اأي�س��ا، ومن املرج��ح اأال ترحب 
بغداد بخ�س��ارة ال�س��يطرة على كركوك ونفطها، اأو 
تراج��ع ال��دور الذي توؤدي��ه يف كرك��وك، الفتا اإىل 
اأن الف�س��ائل الكردي��ة تخ�س��ى اأن يك��ون ت�س��كيل 

اإقليم كركوك املقدمة النف�س��الها متاما عن اإقليم 
كرد�س��تان الع��راق، ونتيج��ة لذلك وج��د املحافظ 

كرمي نف�سه مهاجما من جميع اجلهات. 
 ويق��ول الكات��ب: "االآن، وب�س��بب اق��رتاب معرك��ة 
املو�س��ل، التي قد يت��م حتريرها قبل نهاية العام، 

فاإن هناك نقا�س��ا ي��دور االآن ح��ول اإقليم نينوى، 
ال��ذي يركز على املو�س��ل، وم��ا اإذا كان ينبغي اأن 
ي�س��بح �سبه م�س��تقل، مثل اإقليم كرد�ستان العراق، 

ويحتوي على عدة مناطق حملية".
 ويج��د املوق��ع اأن "هن��اك بع�س القيم��ة يف هذه 

الفك��رة، حي��ث تعي���س يف املو�س��ل ويف املناطق 
النائي��ة يف نين��وى جمموع��ات اجتماعية وقبلية 
متميزة، فمنطقة �س��نجار يعي���س فيها اليزيديون، 
وتلعف��ر تعي�س فيها غالبية تركمانية، مبا يف ذلك 
بع�س ال�س��يعة الرتكم��ان، يف الوقت ال��ذي يعي�س 
يف �س��هول نينوى �رق املو�سل م�سيحيون و�سبك 

ويزيديون".  
 ويعلق نايت�س قائال اإن "هذا االأمر قد ي�سبح واقعا 
يوما ما، لكن من املبكر ومن اخلطر مناق�سة هذه 
الق�س��ية االآن، فاأهل املو�س��ل �سيكونون يف حالة 
�س��دمة عندما يتم حتري��ر مدينتهم، و�س��راقبون 
لروا اإن كانت عودة ق��وات خارجية اإىل مدينتهم 
ل�س��احلهم اأم ال، ف��اإن هذا وق��ت للطماأنة، واتخاذ 
خط��وات �س��غرة يف االجت��اه ال�س��حيح، ولي���س 

الإعادة ر�سم اخلارطة".
كل  اأن  م��ن  "بالرغ��م  باأن��ه  املق��ال  وي�س��تدرك   
جمموع��ة ق��د ت�س��تفيد م��ن حكوم��ة حملي��ة يف 
نين��وى، اإال اأن اجلمي��ع �س��يكون قلقا عل��ى املدى 
الق�س��ر، ح��ول ماذا يعن��ي التغي��ر، وكيف ميكن 
تطبيق��ه، ومن القابل للجدل اأن نينوى واملو�س��ل 
لي�س��تا م�س��تعدتني لهذا املجهول يف اأ�سهر ما بعد 
التحرير، كما اأنه من غر الوا�سح كيف �سيكون رد 
فعل بغداد، فعندما بداأت حمافظتا دياىل و�سالح 
الدين بخط��وات قانونية نحو ت�س��كيل حكم ذاتي، 
ف��اإن احلكوم��ة الفيدرالي��ة قام��ت بفر���س قانون 

الطوارئ يف هاتني املحافظتني".
 وي��ورد املوقع نقال عن موؤيدي االنف�س��ال قولهم 
اإن��ه لي���س هن��اك وق��ت جي��د لب��دء ه��ذه العملي��ة 

احل�سا�س��ة، م�س��تدركا ب��اأن الوق��ت احلا���ر ه��و 
اأ�س��واأ االأوقات؛ ب�س��بب ه�سا�س��ة البلد، واخلالفات 

ال�سيا�سية يف بغداد ويف املناطق الكردية.
 ويرجح الكات��ب اأال يوافق ال�ركاء الدوليون على 
جهود انف�سال املو�سل اأو كركوك؛ ب�سبب احتمال 
التاأث��ر ال�س��لبي يف التعاون بني بغ��داد ومناطق 
كرد�س��تان الع��راق، وتعق��د التوت��رات املحلية يف 
املناطق املحررة، م�س��را اإىل اأن ال�س��يغة االأف�سل 
االأقالي��م  الظ��روف تكم��ن يف مطالب��ة  يف ه��ذه 
املختلفة بتطبيق اأو�س��ع الإجراءات الالمركزية يف 
القان��ون العراق��ي لع��ام 2008، يف املناطق غر 

املنظمة يف اأقاليم. 
 ويفي��د املوق��ع ب��اأن �سا�س��ة بغداد يف�س��لون هذه 
ال�سيغة؛ الأنها ال تهدد باإيجاد اأقاليم دائمة، لديها 
د�س��تورها املحلي، وقواتها امل�س��لحة، و�سيا�سات 
الطاقة اخلا�س��ة بها، مثل اإقليم كرد�ستان العراق، 
حي��ث اإن االأقاليم التي مثل اإقليم كرد�س��تان، التي 
متل��ك برملاناته��ا اخلا�س��ة، حتت��اج اإىل كثر من 
اجله��د لتتطور، منوها اإىل اأن االأكراد اأن�س��وؤوا هذه 
املوؤ�س�س��ات عل��ى م��دى عقد م��ن الزم��ان، عندما 

كانوا منف�سلني عن عراق �سدام ح�سني.
 ويخل���س نايت���س اإىل الق��ول اإن "بن��اء مثل هذه 
املوؤ�س�س��ات يف كرك��وك، املجردة من امل��وارد، اأو 
املو�س��ل، املح��ررة حديث��ا، ق��د يكون غ��ر عملي 
يف الوق��ت احلا���ر، ويف الوق��ت ال��ذي تلوح فيه 
معرك��ة حترير املو�س��ل يف االأف��ق، فاإنه قد يكون 
من احلكمة تاأجيل النقا�س يف مو�س��وع ا�س��تقالل 

االأقاليم املثر للجدل".

بريطانيا تؤكد دعمها للعراق وعلى كافة المستويات

النيابي��ة،  واالعم��ار  اخلدم��ات  جلن��ة  اأعلن��ت   
رف�سها جعل م�روع قانون حتويل وفرز جن�س 

االرا�سي الغرا�س انتخابية.
 ع�سو اللجنة توفيق الكعبي يف ت�ريح �سحفي 
“ه��ذا القان��ون طالبن��ا باق��راره  اأم���س ان  ل��ه 
وتنفي��ذه �ريع��ا اال ان جلن��ة الزراع��ة واملي��اه 
النيابي��ة اأعرت�س��ت علي��ه رغ��م ان��ه و�س��ل اىل 
مرحل��ة الت�س��ويت وقالت انه من اخت�سا�س��ها، 
ونق��ول ان م��ن يح��اول جعل��ه ورق��ة انتخابية 
فنحن نرف�س��ه ون�س��جب كل من يريد تاأخر هذا 
االمر الغرا�س اإنتخابية وتاأخر م�سلحة النا�س 

مل�سالح �سخ�سية”.
 واأ�س��اف، “ناق�سنا �س��ابقا من وزارتي الزراعة 

واالعمار واال�سكان وناق�س��ناه ب�سكل م�ستفي�س 
معهم��ا ولك��ن عندم��ا حت��ول م���روع القانون 
اىل جلن��ة الزراع��ة اأختف��ى، وبعده��ا طالبن��ا به 
وا�س��تعدناه م��رة اخ��رى وكان��ت هن��اك بع���س 
املالحظات عليه من قبل الوزارتني واالن هناك 
اعرتا���س واح��د على م���روع القان��ون من قبل 
اأح��د اخل��راء يف وزارة الزراع��ة وبعد التو�س��ل 
التف��اق ب�س��اأنه �س��وف يعر���س بع��د اكماله يف 
جل�س��ة الرمل��ان للت�س��ويت واتوقع باجلل�س��ات 

املقبلة”.
 واأو�س��ح الكعب��ي، “اأم��ا بالن�س��بة للفائدة فهذه 
االرا�سي الزراعية هي حم�سورة �سمن التخطيط 
العمراين واال�سا�س��ي للمدين��ة وهذا ال�رط االول 
احل�س��ة  تك��ون  ان  االآخ��ر  وال���رط  بالقان��ون 
املائي��ة مقطع��وة عنه��ا قب��ل 15 �س��نة” الفت��ا 

“نح��ن كلجنة لي�س لدينا قاع��دة بيانات بهذه 
االرا�س��ي وامنا لدى احلكومة وم�روع القانون 

هو من جمل�س الوزراء”.
 ون��وه ع�س��و جلن��ة اخلدم��ات اىل ان��ه “اأت�س��ل 
هاتفي��ًا برئي���س اللجن��ة وطالبت خالل��ه باقرار 

القانون ودرجه �سمن جدول اعمال الرملان”.
 وكان جمل���س الن��واب ق��د اأرج��اأ اك��ر م��ن مرة 
تاأجيل الت�س��ويت عل��ى م�روع قان��ون حتويل 
جن���س االرا�س��ي الزراعي��ة اىل �س��كنية.يذكر ان 
16�س��باط/فراير  يف  اأعل��ن  ال��وزراء  جمل���س 
املا�س��ي، �روط موافقته على حتويل االأرا�سي 

الزراعية اىل قطع �سكنية.
 وذكر بيان لرئا�س��ة الوزراء ان “جمل�س الوزراء 
ق��رر اتخاذ االإج��راءات الكفيل��ة باإيقاف جتريف 
الب�ساتني واالأرا�سي الزراعية ومنع حتويلها اىل 

ارا�س �س��كنية اأو تغي��ر ا�س��تعماالتها الأغرا�س 
اأخ��رى، مع ال�س��ماح بتحويل جن�س��ها وا�س��تنادا 
ال���روط  وف��ق  ال��وزراء،  جمل���س  ل�س��الحيات 
التالي��ة: ان يك��ون البناء غر خمالف للت�س��ميم 
االأ�سا�س��ي، وان تك��ون القطعة مبنية على �س��كل 
جمم��ع �س��كني، وان يك��ون البن��اء امل�س��يد على 
قطع��ة االأر���س من امل��واد الثابتة.ي�س��ار اىل ان 
الع��راق مقب��ل عل��ى اج��راء انتخاب��ات جمال�س 
2017 م��ع م�س��اعي  املحافظ��ات يف ني�س��ان 
لتق��دمي موع��د انتخاب��ات الرمل��ان املقررة يف 

حزيران 2018.
ع��ام  بع��د  الع��راق  يف  االنتخاب��ات  و�س��هدت   
2003 ا�ستغالاًل للنفوذ وال�سلطة لك�سب اأ�سوات 
الناخبني ومنه��ا توفر تعيينات ومنح �س��ندات 

الرا�سي واموال.
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الخدمات النيابية ترفض مشروع قانون تحويل وفرز جنس األراضي ألغراض انتخابية األمن النيابية تكشف عن وجود فساد 
وخلل في عمل المنافذ الحدودية

الغانمي يبحث مع كوبيش التعاون والتنسيق 
بين المؤسسة العسكرية والبعثة األممية

الوطني الكردستاني: زيارة وفد اإلقليم إلى 
بغداد من أجل فتح أبواب حوار جديدة

اك��دت بريطاين، اليوم الثالثاء، على تقدمي كل انواع 
الدعم اىل العراق وعلى كافة امل�ستويات.

جاء ذلك خالل ا�س��تقبال رئي�س جمل�س النواب �سليم 
اجلب��وري، �س��باح الي��وم، ال�س��فر الريط��اين لدى 

العراق فرانك بيكر.
وذك��ر بيان للمكتب االعالمي لرئي�س جمل�س النواب 
وتلق��ت )اجلورن��ال ني��وز( ن�س��خة منه، ان��ه “جرى 
خ��الل اللقاء بحث العالقات الثنائية بني اجلانبني، 
وم�ستجدات الو�س��ع ال�سيا�سي يف العراق واملنطقة، 
وجه��ود التحال��ف ال��دويل يف احل��رب �س��د تنظي��م 
داع���س االرهاب��ي، واال�س��تعدادات ملعرك��ة حتري��ر 

املو�سل”.
واك��د اجلبوري بح�س��ب البي��ان، على “اهمية ح�س��د 
ا�س��تعادة  عملي��ة  يف  لال���راع  الدولي��ة  اجله��ود 
املو�س��ل، وتق��دمي كل ان��واع امل�س��اعدة م��ن اج��ل 
احت��واء ازم��ة النازح��ني”، مطالب��ا “ب��دور فاع��ل 
وحي��وي لالمم املتحدة واملجتمع الدويل مل�س��اعدة 
العراق يف اعادة االعمار، وتقدمي اخلدمات للمناطق 

املنكوبة”.
وا�س��ار اجلبوري اىل “اهمية اغاثة العوائل النازحة 
م��ن خ��الل توف��ر امل�س��تلزمات ال�روري��ة لهم”، 
مثمن��ا “دور بريطاني��ا يف دع��م وم�س��اندة العراق 
على ال�س��عيدين الع�سكري واالن�س��اين”. من جانبه، 
اكد ال�س��فر الريطاين “حر�س بالده على تقدمي كل 

انواع الدعم اىل العراق وعلى كافة امل�ستويات”.

بغداد-متابعة :  ك�سفت جلنة االمن الرملانية، اأم�س، عن وجود ف�ساد وخلل يف عمل 
املحا�سبة  لغياب  املفرط  بالرتف  الكمارك  يف  م�سوؤولني  متهمة  احلدودية،  املنافذ 
الزاملي يف موؤمتر  النواب حاكم  والدفاع يف جمل�س  االمن  رئي�س جلنة  القانونية.  
�سحايف عقده على هام�س جولة قام بها يف ميناء ام ق�ر �سمن املنافذ احلدودية: 
قال اإن ” هناك خلال يف عمل املنافذ الرية والبحرية ويفرت�س باإدارتها ان جتبي 

االموال ولكن لال�سف مل ينفذ ذلك وف�سال عن وجود ف�ساد وا�سح باالموال”.
“وجود باخرة و�سلت ميناء ام ق�ر حتمل �سحنة الرز الهندي   وا�سار الزاملي اىل 
امللوث والذي ال ي�سلح لال�ستخدام الب�ري”، الفتا اىل”وجود جهات و�سيا�سيني ) 
الزاملي احد مدراء  القانون”.  واتهم  انف�سهم فوق  ( يحاولون ان يجعلوا  مل ي�سمهم 
“ميتلك  انه  “مرتف بافراط لغياب املحا�سبة”، مو�سحا  الب�رة بانه  الكمارك يف 
�سيارة فاخرة ذات موديل حديث وي�سكن يف افخم فندق بالب�رة يف حني ان راتبه 

احلقيقي الميّكنه ان ي�سكن ليلة واحدة يف هذا الفندق”.

بغداد-متابعة :  بحث رئي�س اأركان اجلي�س الفريق اأول الركن عثمان الغامني، مع ممثل 
االأمم املتحدة يف العراق يان كوبي�س، التعاون والتن�سيق بني املوؤ�س�سة الع�سكرية والبعثة 
االأممية. �ساد رئي�س اأركان اجلي�س بح�سب بيان لوزارة الدفاع اأم�س “بالدور الكبر لالأمم 
املتحدة التي قدمت لنا الدعم وامل�ساعدة على كافة امل�ستويات”.  واأ�ساف الغامني، اإن 
“من اأولوياتنا نحن كموؤ�س�سة ع�سكرية احلفاظ على حياة و�سالمة املواطنني املدنيني 
املحتجزين كاأ�رى لدى ع�سابات داع�س االإرهابية ومن خالل املعارك التي خ�سناها 
�سد االرهابيني قد اأ�سبحت لدينا اخلرة الكافية حول كيفية احلفاظ على البنى التحتية 
للمدن وكذلك احلفاظ على ممتلكات املدنيني”.  وبني “لدينا �سواهد عدة يف معاركنا 
االأخرة يف القيارة – ال�رقاط حيث كانت بحق معارك منوذجية اأثارت اأعجاب العامل 
اجمع، ويف نف�س الوقت هي ر�سالة الأهلنا يف املو�سل حول كيفية تعامل القوات االأمنية 

مع املدنيني العزل واحلفاظ عليهم وعلى ممتلكاتهم”.

اأم�س  العبادي،  الوزراء حيدر  رئي�س  اأعلن مكتب   
عن و�سول ملف ت�سمية وزراء للمنا�سب الوزارية 
العبادي  اأن  موؤكدا  االأخرة،  اإىل مراحله  ال�ساغرة 
ي�سعى ل�سمان دعم برملاين كامل قبل الذهاب اإىل 

جمل�س النواب.

 املتحدث با�سم املكتب �سعد احلديثي يف ت�ريح 
وزراء  ت�سمية  “ملف  اإن  قال   اأم�س  له  �سحفي 
االأخرة”،  مراحله  اإىل  و�سل  ال�ساغرة  للمنا�سب 
لكنه  كبرا،  �سوطا  قطع  “العبادي  اأن  اإىل  م�سرا 

بحاجة اىل املزيد من االت�ساالت بهذا ال�سدد”.
“رئي�س الوزراء ي�سعى اإىل  اأن   واأ�ساف احلديثي، 
اىل  الذهاب  قبل  كامل  برملاين  لدعم  الو�سول 

“املوقع  اأن  جمل�س لطرح ا�سماء الوزراء”، موؤكدا 
العبادي  فيه  �سيعر�س  الذي  الوقت  من  يقرتب 

ا�سماء الوزراء”.
يف  اأكد  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�س  وكان   
عمل  على  توؤثر  مل  الوزراء  اقالة  اأن  �سابق  وقت 
بدالء  وزراء  ت�سمية  قرب  اىل  م�سرا  احلكومة، 

ل�سغل املنا�سب.

 اأكدت اجلزائر ا�ستعدادها لدعم وا�سناد العراق يف 
معركة حترير املو�سل.  ذكر بيان رئا�سي عراقي 
اأم�س ان “رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم ا�ستقبل 
�سفر اجلزائر لدى العراق عبد القادر بن �ساعة واأكد 
خالل اللقاء على اأهمية تطوير العالقات الثنائية 

التاريخية املتينة بني العراق واجلزائر واالرتقاء 
يف  ال�سقيقني  ال�سعبني  تطلعات  يحقق  ومبا  بها 
ت�سمن  “اللقاء  ان  وا�ساف  واالزدهار”.   التقدم 
االإقليمية  ال�ساحة  على  االأو�ساع  جممل  بحث 
التعاون  رقعة  تو�سيع  �رورة  على  والتاأكيد 
اآفة  اإىل مكافحة  الرامية  الثنائي وتوحيد اجلهود 
مع�سوم  الرئي�س  واأو�سح  والتطرف”.   االإرهاب 

العراقيني،  قلوب  يف  خا�سة  مكانة  “للجزائر  اإن 
موؤكداً اهتمامه البالغ مبلف ال�سجناء اجلزائريني 
العمل  تع�سيد  �رورة  اإىل  م�سراً  العراق،  لدى 
النفطية  ال�سناعات  جمال  يف  �سيما  ال  امل�سرتك 
واجلامعة  اأوبك  منظمة  م�ستوى  على  والتعاون 
العربية االأمر الذي ي�سب يف م�سلحة اجلميع ومبا 

يخدم ال�سعبني وعموم املنطقة”.

بغداد-متابعة :   اأعلن االحتاد الوطني الكرد�ستاين، ان الزيارة االأخرة لوفد اقليم 
كرد�ستان اىل بغداد تهدف لفتح اأبواب حوار جديدة.

 موقع االحتاد يف بيان له قال ان "املكتب ال�سيا�سي لالحتاد الوطني الكرد�ستاين، 
عقد يوم االثنني، اجتماعه االعتيادي مبقر املكتب ال�سيا�سي يف مدينة ال�سليمانية، 
وبحث خالل االجتماع زيارة وفد اقليم كرد�ستان اىل بغداد، باإ�راف كل من م�سعود 
بارزاين )رئي�س االقليم( و)نائبه( كو�رت ر�سول وع�سوية ممثلني رفيعي امل�ستوى 
من االحتاد الوطني الكرد�ستاين واالحتاد اال�سالمي واحلزب اال�سرتاكي الدميقراطي 
الكرد�ستاين".  وا�سار اىل ان "هذه الزيارة تهدف اىل فتح اأبواب حوار جديدة، طبقًا 
اقليم كرد�ستان، على  ال�سيا�سية وحكومة  مل�روع م�سادق عليه من قبل االأطراف 
واملوازنة  والغاز  النفط  م�سكلة  معاجلة  مقدمتها  ويف  والق�سايا  امل�سائل  جممل 

والرواتب، وتفعيل امل�ساريع والبنوك".

بغداد_متابعة

تشكيل األقاليم.. هل يخفف التوتر األمني في العراق؟

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

معصوم يؤكد على تعزيز العالقات مع الجزائرالحديثي: العبادي يسعى للحصول على دعم برلماني قبل طرح اسماء الوزراء


