
يق�س��ي ال�ساب يو�سف معظم اوقات��ه يف احدى مقاهي 
الك��ويف �س��وب الواقعة يف منطق��ة اجلبيلة يف حمافظة 
الب���رة عل��ى الرغم م��ن امتالكه فر�سة عم��ل لكنه ال 
يعرف اي��ن يق�سي اوقات فراغه اثناء عودته من العمل 
م�س��اًء م��ا يجعل��ه ي�س��د �ساغ��ر الف��راغ لدي��ه يف احدى 
الك��ويف �سوب��ات وا�سع��ا امام��ه الناركيل��ة وال�سكائ��ر 
لينتظ��ر حلول اللي��ل للعودة اىل منزل��ه ليبحث عن امل 
جدي��د يف �سباح جديد. معاون حمافظ الب�رة ل�سوؤون 

ال�سباب والريا�سة مهند ال�سعد  قال اثناء حلقة نقا�سية  
عق��دت يف مديري��ة ال�سباب والريا�س��ة والتي ح�رها 
مرا�س��ل اجلورنال ان االجتماع ال��ذي عقد يف املديرية 
ح���ره بع�ض مدي��ري ال�سعب يف املديري��ة ومنظمات 
املجتم��ع املدين وعدد كب��ر من ال�سب��اب املمثلني عن 
االندي��ة ال�سبابي��ة واملنتدي��ات يف املحافظ��ة ،الفت��ا 
النظ��ر اىل ان��ه مت التباح��ث يف و�س��ع خط��ط ثقافي��ة 
واجتماعي��ة واعالمي��ة وطوعي��ة .  وا�س��اف مع��اون 
حماف��ظ الب�رة ان "اخلطة مو�س��وع كعنوان عام هي 
ان تك��ون اجتماعي��ة او ثقافي��ة او طوعي��ة او اعالمية 

وتفا�سي��ل اخلط��ة ي�سعها ال�سب��اب لغر���ض امل�ساركة 
بني ال�سباب واحلكومة املحلي��ة واملديريات املوجودة 
يف  اتخاذ القرار  وو�سع اخلطط اال�سرتاتيجية والربامج 
،مبينا ان مو�س��وع ال�راكة طرح من قبل منظمة تقدم 
وعل��ى مدى ع��ام كامل م��ن تدري��ب م��الكات مديرية 
ال�سب��اب وم��الكات ال�سب��اب ،م�س��را اىل ان اال�سب��وع 
املقب��ل �سيت��م فيه عر���ض اخلطة عل��ى ال�سب��اب ب�سكل 
مف�سل ليكون��وا هم من يوجه��ون املديرية او احلكومة 
ملا يفيد املجتم��ع يف اجلانب ال�سبابي. ويوا�سل ال�سعد 
ان "هن��اك جه��ات خارجي��ة تعم��ل للق�س��اء عل��ى كل 

الطاق��ات ال�سبابية من خ��الل ا�ستهدافهم عرب التوا�سل 
االجتماع��ي ف�سال عن دخول م��واد خمدرة عرب احلدود 
يف بع�ض االحيان وهن��اك لال�سف جهات داخلية رمبا 
ت�ستفي��د من هذا االم��ر وقد طالبنا بتبدي��ل املوجودين 
يف املناف��ذ احلدودي��ة، ولكوننا وجهنا من قبل حمافظ 
الب���رة  مبتابعة مو�س��وع املناف��ذ احلدودية  نطالب 
ونوؤكد �رورة تغي��ر املت�سببني بدخول املخدرات من 
خ��الل احل��دود"، م�سرا اىل ان البع���ض من اجلهات يف 
املنافذ رمبا ه��ي من ت�سهل دخول املواد املخدرة التي 
يذه��ب �سحيتها ال�سباب .  ويقول النا�سط املدين ح�سني 

ف��وزي للجورنال ان "احلكومة ال تب��در منها يف بع�ض 
االحي��ان ت�سهيالت لنعم��ل على التثقي��ف يف املدار�ض 
وهذا االم��ر رمبا يت�سبب مب�ساكل لن��ا كمنظمات مدنية 
يف املحافظ��ة" ،م�س��را اىل ان االج��راءات الروتيني��ة 
املعق��دة رمبا تت�سبب يف عدم قي��ام املنظمات بدورها 
يف التثقي��ف للكث��ر من االم��ور يف املجتم��ع وتنميته 
.  وي��رى ف��وزي من منظم��ة الوعاء الريا�س��ي التي لها 
دور تثقيف��ي وتوع��وي يف احلد من خماط��ر املخدرات 
يف الب���رة ،م�س��را اىل ان البع���ض يرك��ز على جانب 
الريا�س��ة يف ح��ني يتنا�سى ال��دور التثقيف��ي للحد من 

خماطر املخدرات ،مبين��ا ان اجلانب التثقيفي يجب ان 
ينت���ر للتوعية واحلد م��ن خماطر املخ��درات . يو�سف 
يق��ول للجورن��ال ان اغل��ب مناط��ق الب���رة تفتقر اىل 
منتدي��ات ريا�سي��ة حكومي��ة داعمة للجان��ب الثقايف 
وال�سباب��ي االم��ر الذي يجع��ل اغلب ال�سب��اب معر�سني 
المور خط��رة قد تكون احيانا جتربه��م على االنحراف 
ورمبا تناول املواد املخدرة التي ترتك اثارا �سلبية على 
ال�سباب ،م�سرا اىل ان على وزارة ال�سباب والريا�سة ان 
ت�سع خططا ومناه��ج تنموية ثقافية لل�سباب لالبتعاد 

عن خماطر االنحراف املجتمعي .

تمهيدًا لالنتخابات.. األحزاب المتنفذة "تعد العدة" لالستحواذ على رئاسات الجامعات الحكومية!
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جسور المشاة..
شواهد عمرانية فارقت الحياة

لم ال يتصل؟! هكذا أجاب الخبراء 
عن السؤال الذي يراود كل النساء
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بغ��داد - خا�ض: ك�سفت جلنة التعليم الع��ايل يف جمل�ض النواب ان هنالك احزابًا متنفذة 
ترغب باال�ستحواذ على رئا�سات اجلامعات وخا�سة العريقة منها،موؤكدًة ان تلك االحزاب 
بات��ت حجر عرثة ام��ام حزم اال�سالح��ات التي ترغ��ب احلكومة باإجرائه��ا ومنها ا�سالح 
التعلي��م الع��ايل. وقالت ع�س��و اللجنة عن احل��زب الدميقراطي الكرد�ستاين ب��روان خيالين ان 
االح��زاب وقفت حجر عرثة امام حزم اال�سالحات التي قدمت ال�سالح البلد ومنها قطاع التعليم 
العايل،موؤك��داً ان تل��ك االح��زاب ترغب بالتدخ��ل يف �سوؤون ه��ذا القطاع من خ��الل اال�ستحواذ على 
رئا�س��ات اجلامعات وتن�سي��ب من يرونه منا�سبًا لتنفيذ رغباتهم م��ن دون املرور بال�روط املوجودة 
يف ال��وزارة. وتابع��ت ان جميع روؤ�س��اء اجلامعات يف الوقت احلايل هم بالوكال��ة وتدّخل االحزاب مينعنا 
م��ن الو�سول اىل الهدف اال�سا�سي وهو اختيار روؤ�ساء له��ذه املوؤ�س�سات على ا�سا�ض �سرتهم العلمية واخلدمة 
اجلامعية والبحوث املن�سورة واللقب العلمي الذي ح�سل عليه والذي يجب ان يكون "FULL PROF"،منبهًة 

اىل ان كل روؤ�ساء اجلامعات احلكومية واالهلية ال يحملون مثل هذا اللقب.

 

” نداء  العراق حتت عنوان  انتهاء اعمال �سنة  اأ�سهر من  بعد نحو ٣ 
ا�ستانبول  ال�سيا�سي” يف  ” املنتدى  اقيم برعاية  ” والذي  املو�سل 
حترير  عمليات  يف  الرتكي  الع�سكري  التدخل  منح  لتاأمني  وعقد   ٫
العا�سمة الرتكية  ” �رعية طائفية ياأتي عقد املوؤمتر يف  املو�سل 

انقرة حتت م�سمى” ال�سنة ما بعد داع�ض يف العراق “.
م�سادر �سنّية رفيعة امل�ستوى اأكّدت للجورنال اأن عقد موؤمتر انقرة  
لقيادات �سنّية الغاية منه هو الإن�ساء جبهة عري�سة مّتثل �سّنة العراق 

يف مرحلة ما بعد داع�ض .
املوؤمتر  ان  يت�سح  فيه٫  ت�سارك  التي  ال�سخ�سيات  لقائمة  ومتابعة 
من  والدوحة  والريا�ض  انقرة   ” “من�سات  اع�ساء  جلمع  ي�سعى 
ومن  ال�سيا�سية  العملية  يف  امل�ساركني  العراقيني  ال�سيا�سيني 
رجل  النجيفي  ا�سامة  را�سهم  وعلى   ٫ ال�سواء  على  لها  املعار�سني 
 ٫ اجلمهورية  رئي�ض  نائب  من�سب  ي�سغل  ال��ذي  العراق  يف  تركيا 
بهدف  وذل��ك   ٫ ال�سنة  امل�سلمني  علماء  وهيئة  اخلنجر  وخمي�ض 
ال�سني  االقليم  القامة  الدعوة  على  يعمل  �سيا�سي  �سني  جتمع  خلق 
املحلية  االنتخابات  يف  للدخول  اجلهود  لتكثيف  التح�سر  واي�سا 
لتحقيق  فيها  ال�سني  احل�سور  لتامني  قوة  بكل  املقبلة  والت�ريعية 
�سخ�سيات  املوؤمتر  اأعمال  وي�سارك يف   . فيها  �سنية  م�ساركة  او�سع 
اخرى ابرزها ، اأياد ال�سامرائي ، رافع العي�ساوي ، ظافر العاين ، �سعد 
البزاز ، اأثيل النجيفي ، اأحمد امل�ساري ، جمال ال�ساري ، �سعد احلياين 
الكرمي  عبد  اأزه��ار   ، العزاوي  طارق   ، وردي  لقاء   ، اجلميلي  غامن   ،
، عبد  اأمر حبيب اخليزران   ، ال�سديد  اح  ، و�سّ الهذال  ، خالد متعب 
رعد   ، الفي�سي  ، حممد  ال�ساري  مثنى   ، اخل�سر  عويد   ، الياور  اهلل 

احلمداين ، ر�سيد الرفاعي .
وال�سعودية  تركيا  من  كل  خمابرات  اأجهزة  اأّن  امل�سادر  وتوؤكد 
وهذه   ، للم�ساركني  دوالر  مليون   ١٢٠ ر�سدت  وقطر  واالأم���ارات 

الدول ترعى وت�رف على اأعمال هذا املوؤمتر ا�سافة اىل انقرة ، وكل 
للم�ساركة يف  االأ�سماء  ببع�ض  قد دفع  الدول اخلم�ض  دولة من هذه 
اأعماله، وقد وجّهت دعوات اىل كل من �سليم اجلبوري وبع�ض النواب 
 15 .  ورعت املخابرات الرتكية قبل ذلك اكرث من  حل�سور املوؤمتر 
موؤمترا طائفيا لل�سنة وبينها موؤمترات ل�سنة العراق ومنها موؤمتر اهل 
ال�سنة يف العراق وموؤمتر علماء اهل ال�سنة الذي هاجم احل�سد ال�سعبي 
بخالف   ٫ مبا�ر  ب�سكل  اي��ران  �سد  وحر�ض  العراق  يف  وال�سيعة 
موؤمترات با�سم ” �سنة العراق ” عقدت يف �سباط العام املا�سي يف 
جنيف واآخر عقد يف اربيل يف �سباط املا�سي ٫ وموؤمتر با�سم اهل 
برعاية  تتم  املوؤمترات  .وكل هذه  باري�ض  العراق عقد يف  ال�سنة يف 
املركزية  واملخابرات   MI6 الربيطانية  املخابرات  من  مبا�رة 

 CIA االمركية ال�سي اآي اآي
املعروفة  التوجهات  ذات  ال�سخ�سيات  تلك  بنوايا  �سككوا  مراقبون 
مبواقفها العدائية املعلنة �سد العملية ال�سيا�سية،كما اأن عقد املوؤمتر  
يثر  وامل�ساءلة  الرقابة  عن   بعيدا  داخله  يف  ولي�ض  العراق  خارج 
ال�سبهات ب�سان االهداف املتوخاة من هذا املوؤمتر . وباملقابل هنالك 
ال�سّنة  با�سم  موؤمتر  اأي  عقد  اأّن  ترى  راف�سة  �سنّية  �سيا�سية  قيادات 
خارج العراق ، تقف وراءه اأجندات دولية واإقليمية م�سبوهة ، وهذه 
العراق  داخل  يتّم  اأن  العراقيني يجب  م�ساكل  اأّن حّل  ترى  القيادات 
هذه  راأ���ض  وعلى   ، اإقليمية  غر  اأو  اإقليمية  دولة  اأي  تّدخل  وب��دون 
القيادات ال�سنّية الراف�سة يقف كل من حممد متيم وحممد احللبو�سي 
وندى  ال�سجري  وعلي  اجلبوري  و�سالح  اللويزي  الرحمن  وعبد 
اجلبوري وغرهم من القيادات. وتاتي الدعوة اىل هذا املومتر ال�سني 
برعاية مبا�رة من اأجهزة املخابرات الرتكية وال�سعودية والقطرية 
املخابرات  و   CIAاآي اآي  ال�سي  من  خمابرات  �سباط  ومب�ساركة 
الربيطانية MI6 ٫ بهدف التح�سر القامة اقليم �سني يف العراق يف 

كل من املو�سل والرمادي وي�سم اجزاًء من �سالح الدين .
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�سف م�س��در مطلع٫ االربعاء٫ عن اقالة اربعة قادة 
كبار م��ن منا�سبه��م يف وزارة الداخلية لتق�سرهم 
يف مه��ام عمله��م، وق��ال امل�س��در٫ ان "ق��رارا �سدر 
اأخ��راً م��ن وزي��ر الداخلي��ة قا�سم االعرج��ي ت�سمن 
اقال��ة اربع��ة ق��ادة كب��ار يف وزارة الداخلي��ة م��ن 
منا�سبه��م". وا�س��اف٫ ان "ه��وؤالء الق��ادة هم قائد 
املنطق��ة  الرابع��ة٫ وقائ��د ح��دود  املنطق��ة  ح��دود 
�رط��ة  ومدي��ر  الطاق��ة٫  �رط��ة  ومدي��ر  الثالث��ة٫ 

النج��دة". يذك��ر ان وزارة الداخلي��ة تق��وم ب��ني مدة 
واخ��رى باقالة واحال��ة �سباط فيها عل��ى التقاعد٫ 
بع�سه��م يتم بن��اًء على طل��ب منهم. م�س��ادر اكدت 
ان ال�سيط��رات ت�سبب��ت باقالة بع���ض ال�سباط حيث 
كرثت ال�سكاوى من ممار�سات منت�سبيها التي كانت 
ال�سب��ب االب��رز يف االقاالت  و�س��وت جمل�ض النواب 
خالل جل�سته االعتيادية التي تخللها ح�سور رئي�ض 
جمل���ض الوزراء حيدر العبادي، يف ال�30 من كانون 
الث��اين املا�سي، على اختيار قا�سم االأعرجي، مر�سح 

كتلة بدر ورئي�سها، وزيرا للداخلية.

اأعل��ن القائد العام ل�"وحدات مقاومة �سنجار" �سعيد 
ح�س��ن٫ معار�ست��ه النف�س��ال اإقلي��م كرد�ست��ان عن 
الع��راق٫ ويف ح��ني رف���ض �س��م ق�ساء �سنج��ار اإىل 
االإقليم٫ هدد بالتح�سر ل�"معركة كبرة" �سد قوات 
البي�سمركة.  وقال ح�سن اإن "ما جرى من اعتداء قوات 
البي�سمركة التابعة للح��زب الدميقراطي الكرد�ستاين 
عل��ى وحدات مقاومة �سنجار٫ يوم اجلمعة املا�سي٫ 
معرك��ة ب��ني البي�سمرك��ة والعراقي��ني". واأ�ساف اأن 
"ه��دف قوات البي�سمرك��ة ورئي�ض اإقلي��م كرد�ستان 
املنتهي��ة واليته م�سعود بارزاين هو �سم �سنجار اإىل 
االإقليم٫ ومن ث��م اإعالن اال�ستقالل"٫ موؤكداً "اأننا لن 

نقب��ل بذل��ك٫ ووجود ح��زب العم��ال الكرد�ستاين يف 
�سنج��ار ي�ساعدنا يف احلفاظ على هويتنا العراقية". 
واأ�س��ار اإىل اأن "وح��دات مقاوم��ة �سنج��ار لن توقف 
القت��ال �سد قوات البي�سمركة٫ واملع��ارك �ستبداأ مرة 
ثانية و�ستكون كبرة"٫ داعيا بغداد اإىل "م�ساعدتنا 
يف مقاتلة قوات البي�سمركة واحلفاظ على عراقيتنا. 
 وكانت القيادة العامة لق��وات بي�سمركة كرد�ستان٫ 
 PKK" الكرد�ست��اين  العم��ال  ح��زب  اأن   ٫ اأعلن��ت 
"م�ستم��ر بنق��ل ق��وات اإ�سافي��ة واأ�سلح��ة ثقيلة من 
�سوري��ا اإىل اإقلي��م كرد�ست��ان وجمم��ع خان��ه �س��ور 
القري��ب من �سنجار٫ بهدف زي��ادة تعقيد االأو�ساع٫ 
الفتة النظر اإىل اأن �سنجار و�سواحيها جزء من اإقليم 

كرد�ستان.

 رد قيادي يف هيئة احل�سد ال�سعبي ان الهيئة �سوف تلجاأ اىل الق�ساء رداً 
على اتهامات بع�ض من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية بانتماء ف�سيل احل�سد اىل 
على  اليران  بالوالء  للح�سد  ال�سنة  من  نواب  وجهها  اتهامات  بعد  ايران  
"بات  اإنه  "االربعاء،  ل�"اجلورنال  الطليباوي  جواد  وقال  العراق.  ح�ساب 
وا�سحا لكل عراقي �ريف الدور امل�سبوه الذي تقوم بع�ض القوى ال�سيا�سية 
املرتبطة باملحور الطائفي والتي تكيل االتهامات الكثرة �سوب ف�سائل 
احل�سد ال�سعبي ومنها اتهامات طائفية ال �سحة لها.واأ�ساف، اأن ف�سائل 
احل�سد ال�سعبي تنجز االمور املوكلة اليها يف �ساحات القتال ب�سكل �ريع 
ودقيق وحتر�ض على �سالمة املدنيني. واأ�سار اىل اأن "قيادة احل�سد ال�سعبي 
املقاوم من�سغلة يف حترير االن�سان واالر�ض، واذا ما فرغت من عمليات 
التحرير �سوف تقا�سي اجلهات التي اتهمت احل�سد بوالئه اليران اأو اتهامه 
جانبه  القانون".من  اىل  و�سنلجاأ  املو�سل  يف  تخريبية  باعمال  بالقيام 
اأن  اىل  الدراجي  قا�سم  احلق  اهل  لع�سائب  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  اأ�سار 

العراق دولة لها حدود و�سيادة وعلم وحكومة .ولفت االنتباه اىل ان احل�سد 
ال�سعبي هو اول امل�سحني يف �سبيل الدولة واملدافع عن �سيادة البلد وامنه 
العام للقوات امل�سلحة ويبقى على  القائد  واأكرث اجلهات ان�سياعا الوامر 
الطرف االخر املناق�ض ان ال يحّمل املو�سوع اكرث من طاقته وال يطلق 
اتهامات ال ا�سا�ض لها من ال�سحة . وكان النائب حممد الكربويل القيادي 
يف  اكد  العراقي  الربملان  يف  �سني  ائتالف  اأك��رب  وهو  القوى  احت��اد  يف 
الف�سائل يف هيئة  امل�سرتك بني معظم  "العامل  اإىل  ت�ريحات �سحفية 
احل�سد ال�سعبي هو الوالء الإيران ولي�ض للعراق".  وقال الكربويل وهو ع�سو 
يف جلنة االأمن والدفاع يف الربملان اإن "اللجنة لديها تقارير اأمنية توؤكد اأن 
اأغلبية تر�سانة احل�سد ال�سعبي الع�سكرية اإيرانية ورو�سية، اإىل جانب كمية 
االأ�سلحة االأمركية والغربية التي ح�سلت عليها من قوات اجلي�ض وال�رطة 
بعد ت�سليم تلك الدول م�ساعدات ع�سكرية للعراق". واتهم الكربويل احل�سد ب� 
اأجندة خطرة هدفها تغير  وال�سر ح�سب  العراق  اإيران يف  "تنفيذ خمطط 
وجه العراق و�سلخه عن حميطه العربي بل وحتى عمقه الفكري والديني". 
اإليه  البجاري ما ذهب  نورة  نينوى  النائبة عن حمافظة  ت�ساطر  بدورها 

تغير  21 عملية  من  اأكرث  االآن  نفذ حتى  "احل�سد  قائلة،  ال�سابق،  زميلها 
الدين  �سالح  حمافظات  يف  الع�سكرية  العمليات  انطالق  منذ  دميوغرايف 
)�سمال(".واأو�سحت  وكركوك  )غرب(  واالأنبار  )�رق(  ودياىل  )�سمال( 
البجاري، اأن "هذه العمليات �سملت طرد املواطنني ال�سّنة، وتوطني اآخرين 
من ال�سيعة يف مناطق جرف ال�سخر واالإ�سكندرية والبحرات )�سمال بابل 
و�سط العراق( وال�سعدية وبعقوبة واملقدادية واخلال�ض و�سهربان ومنديل، 
الدين )�سمال(". يف دياىل )�رق(، وبلد والطارمية و�سامراء، يف �سالح 
واأقر الربملان العراقي يف 26 نوفمرب/ت�رين الثاين 2016 قانونًا يجعل 
اخلا�ض  كيانها  لها  لكن  للدولة  تابعة  نظامية  قوات  ال�سعبي  احل�سد  من 
اأن  العنبكي  اإي��اد  ال�سيا�سي  املراقب  ويرى  الرديف.  اجلي�ض  ي�سبه  فيما 
"قانون احل�سد يجعل جميع الف�سائل امل�سلحة املن�سوية فيه حتت القيادة 
"قانون  اأن  العنبكي  اأنظمته".واأو�سح  ي�سع  من  وهو  للعبادي،  املبا�رة 
اأن  بل  والد�ستور،  القانون  انتهكت  التي  احل�سد  ف�سائل  يعفي  ال  احل�سد 
العبادي عمل على دعم املحكمة الع�سكرية مل�ساءلة وحماكمة من ارتكب 

جرما بحق املدنيني خالل عمليات حترير املدن العراقية".

اتف��ق رئي���ض ال��وزراء "حي��در العب��ادي" واحل��زب الوطن��ي 
الكرد�ست��اين، عل��ى التع��اون ب��ني الكتل، يف ح��ني حذر من 
بي��ان  يف  العب��ادي  مكت��ب  لل�راعات".وق��ال  "الع��ودة 
اإن "رئي���ض جمل���ض ال��وزراء حي��در العب��ادي عق��د الي��وم، 
الوطن��ي  االحت��اد  قي��ادات  م��ع  اجتماع��ا  ال�سليماني��ة  يف 
الكرد�ست��اين"، مبينا اأن "االجتماع بح��ث االأو�ساع االأمنية 
وال�سيا�سي��ة واالقت�سادية يف البلد واالإ�س��ادة باالنت�سارات 
املتحقق��ة يف املو�س��ل". واأ�س��اف، اأن "اجلانبني اتفقا على 
اأهمي��ة التع��اون بني الكت��ل ال�سيا�سي��ة لعدم الع��ودة اىل ما 
كن��ا عليه �سابقا م��ن �راعات وخالفات وتاأكي��د اأن و�سع 
كرد�ست��ان ال ينف�س��ل ع��ن و�سع الع��راق اإ�ساف��ة اىل اإيجاد 
احلل��ول لبع���ض الق�سايا العالقة". من جانب��ه ك�سف النائب 

جا�س��م حمم��د جعف��ر، االأربع��اء، ع��ن ثالث��ة ملف��ات بحثها 
رئي���ض الوزراء حي��در العبادي خالل زيارت��ه اإىل حمافظتي 
اأربي��ل وال�سليمانية ٫ يف حني نفى اإجراء العبادي مباحثات 
ب�س��اأن االنتخابات املقبلة. وق��ال النائب جعفر٫ يف ت�ريح 
�سحف��ي٫ اإن "العب��ادي بحث خ��الل زيارت��ه اإىل حمافظتي 
اربي��ل وال�سليمانية انهاء اخلالف الك��ردي ونزع التوتر بني 
االطراف"٫ مبينا اأن "امللفات االخرى التي طرحت هي ادارة 
املو�س��ل بع��د التحري��ر وت�سدي��ر النفط عرب �رك��ة �سومو". 
واأ�ساف جعفر٫ اأن "رئي�ض ال��وزراء �سيقنع االحزاب الكردية 
يف ال�سليماني��ة ب���رورة انه��اء التوت��ر وع��دم الت�سعيد يف 
ملف ال�سيطرة على احلقول النفطية يف كركوك وت�سليم النفط 
اىل ال�ركة الوطنية �سومو عرب ايران واخلليج ل�سمان حقوق 

املواطنني االكراد وتنفيذ بنود املوازنة العامة". 
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

مؤتمر أنقرة .. بتمويل خليجي ورعاية أميركية 

"الجورنال" تكشف خفاياه.. إنشاء جبهة "سنية "انتخابية عريضة وإيجاد قيادات لها مقبولية عند" الشيعة" 

نواب من القوى: الحشد الشعبي والؤه إليران وليس للعراق.. واألخير يرد: بعد انتهاء التحرير سنحاسبكم

على طريقة »الفصول العشائرية«.. هذا ما أنجزه العبادي بشأن نفط كركوك في السليمانية وأربيل

السيطرات الفاشلة تتسبب بإقالة ضباط كبار 
في وزارة الداخلية 
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قانون االحتراف الرياضي يهدف
الى تطوير الرياضة العراقية

المخدرات في البصرة تسرق الشباب من منازلهم.. عائالتهم عاجزة والحكومة المحلية تكتفي بالتحذيرات!!

العاملون باألجر اليومي..
 حقوق ضائعة ومستقبل مجهول


