
الكردي��ة يف مرحل��ة جدي��دة م��ن  الأح��زاب  دخل��ت 
الت�ضعي��د �ضد بغداد٬ فبع��د اأن كان الأمر يقت�رص على 
"ال�ضتف��زازات" الإعالمي��ة حتى وق��ت قريب٬ تطور 
الأم��ر من��ذ �ضهر �ضب��اط املا�ضي لي�ض��ل اإىل حتركات 
ع�ضكري��ة وقرارات "غ��ر د�ضتورية". و�ض��ّوت جمل�س 
حمافظ��ة كركوك على قرار �ضبق واأن اأ�ضدره املحافظ 
جن��م الدين ك��رمي القيادي يف حزب الحت��اد الوطني 
الكرد�ضتاين٬ والذي يق�ض��ي برفع علم كرد�ضتان فوق 

الدوائر واملوؤ�ض�ضات وال�رصكات احلكومية يف كركوك. 
الق��رار اأثار الكثر من ردود الأفعال الغا�ضبة من قبل 
الأط��راف الرتكمانية والعربي��ة واحلكومة الحتادية٬ 
ف�ض��اًل ع��ن حتذير م��ن الأمم املتح��دة٬ لياأتي جمل�س 
املحافظ��ة٬ وي�ضوت ب�"اأغلبية احل�ض��ور" على مترير 

القرار. 
الكت��ل الرتكماني��ة والعربي��ة يف جمل���س املحافظ��ة 
اأعلن��ت الثن��ن املا�ض��ي مقاطعته��ا ومل حت�رصه��ا 
فع��اًل٬ وعلى الرغم م��ن ذلك مت عق��د اجلل�ضة بح�ضور 
26  ع�ضوا اأغلبيتهم من املكون الكردي من اأ�ضل 40 

ع�ض��وا يف املجل���س٬ ومت الت�ضوي��ت٬ وبطبيعة احلال 
�ض��ارك اأع�ضاء ع��رب وتركم��ان يف الت�ضويت ل�ضالح 

القرار بعد اأن قب�ضوا الثمن م�ضبقًا. 
�ضع��د احلديثي املتحدث الر�ضم��ي با�ضم رئي�س الوزراء 
حي��در العب��ادي٬ عل��ق عل��ى ق��رار جمل���س حمافظ��ة 
كرك��وك بالقول "نحن نتعامل مع هذا املو�ضوع على 
اأ�ضا�س الد�ضتور العراقي٬ وهو وا�ضح و�رصيح يف هذا 
ال�ضدد٬ حيث ح��دد �ضالحيات للحكوم��ة الحتادية٬ 
مقابل �ضالحيات للحكومات املحلية يف املحافظات 
غ��ر املنتظم��ة باإقلي��م". واأو�ض��ح "املحافظات غر 

املنتظم��ة باإقلي��م٬ وم��ن �ضمنه��ا حمافظ��ة كركوك٬ 
تخ�ض��ع للن�ضو���س الد�ضتورية وقان��ون املحافظات 
رق��م 36 ل�ضن��ة ٬2008 ف��ال الن�ضو���س الد�ضتوري��ة 
ول قان��ون املحافظات يعط��ي �ضالحية لأي حكومة 
حملي��ة لأن تخت��ار العل��م ال��ذي ترفعه ف��وق املباين 
واملن�ضاآت احلكومية املوجودة فيها".  ولفت احلديثي 
النظ��ر اإىل اأن��ه "مل يحدث �ضابقًا �ض��يء من هذا القبيل 
14 عام��ًا يف اأي حمافظ��ة٬ وم��ن ث��م ف��اإن  ط��وال 
ه��ذا الأم��ر خمالف لن���س الد�ضت��ور٬ وكذل��ك لقانون 
املحافظات غر املنتظمة باإقليم٬ وهو مناف للعرف 

ال�ضيا�ض��ي والتعامل الإداري". بدوره٬ عّد نائب رئي�س 
اجلمهوري��ة ا�ضام��ة النجيف��ي٬ قرار جمل���س حمافظة 
كرك��وك خرق��ًا للوح��دة الوطنية ويتناق���س مع روح 
التع��اون والتفاهم بن مكونات املحافظ��ة "٬ موؤكداً 
اأنه "من غر املقبول فر�س اإرادة مكون واحد اأو جهة 

حزبية".
غ��ر اأن الن��واب الكرد عن حمافظة كرك��وك٬ يرون اأن 
الت�ضوي��ت عل��ى قرار رف��ع عل��م اإقلي��م كرد�ضتان يف 
كرك��وك "خطوة ايجابي��ة" لتطبيق امل��ادة 140 من 
الد�ضتور العراقي. وق��ال النائب ريبوار طه٬ مب�ضاركة 

ن��واب ك��رد عن حمافظ��ة كرك��وك٬ اإن "ك��رد كركوك 
يبارك��ون لأبنائها ولكل قومياتهم رفع العلم الكردي 
اىل جان��ب العل��م العراق��ي٬ ع��اداً ه��ذا الق��رار خطوة 
العراق��ي  للد�ضت��ور   140 امل��ادة  لتطبي��ق  ايجابي��ة 
وتطبي��ع الأج��واء بن مكونات��ه ". الن��واب الرتكمان 
م��ن جانبهم ح��ذروا م��ن اأن ت�ضويت جمل���س كركوك 
�ضيعط��ي ذريعة لداع�س ومن عل��ى �ضاكلتها ل�ضتثمار 
هذا الحتقان والقيام بعمليات نوعية توؤدي اىل �ضلب 
ال�ضتق��رار من املدينة وخلق نوع م��ن الفتنة القومية 

مبا يهدد المن وال�ضلم املجتمعي.

بينما المواطن يكتوي بتسعيرات "مزاجية" .. البرلمان يناقش تسعيرة الفحص الطبي في العيادات وأدوية الصيدليات
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سبر المعلومات.. تجربة جديدة
تقترحها التربية للطلبة النازحين

هذا الزيت يمنع تساقط الشعر 
ويخلص من حب الشباب 

05060910

بغ��داد - خا���س: ناق�ض��ت جلنة ال�ضح��ة والبيئ��ة النيابي��ة، ت�ضعرة الفح���س الطبي يف 
العي��ادات وارتفاع ا�ضع��اره، يف حن قررت ا�ضت�ضافة نقيبي الطب��اء وال�ضيادلة لغر�س 

اخذ تو�ضيات جديدة ت�ضهم يف خف�س ا�ضعار الفح�س الطبي والت�ضعرة الدوائية.
وق��ال رئي���س اللجنة النائب قتيبة اجلبوري اإن هذه الأ�ضع��ار مباَلغ فيها وتثقل كاهل املواطن 
العراق��ي، مبينا اأن اللجن��ة قررت ا�ضت�ضافة نقيب الأطباء ونقي��ب ال�ضيادلة لغر�س اأخذ تو�ضيات 
جدي��دة ت�ضهم يف خف�س اأ�ضعار الفح�س الطبي والت�ضعرة الدوائية يف ال�ضيدليات.كما �ضددت اللجنة 
خ��الل الإجتماع، على تفعيل الرقابة الدوائي��ة ا�ضافة اىل متابعة ملف النازحن خ�ضو�ضًا يف حمافظة 
نينوى. من جانبهم انتقد مواطنون الت�ضعرات املزاجية التي يفر�ضها ال�ضيادلة وعيادات الطباء من دون 

النظر اىل احلالة الن�ضانية موؤكدين انهم يزيدون من معاناتهم فوق المرا�س امل�ضابن بها 
م��ن جهته ق��ال م�ض��در يف وزارة ال�ضحة ان الوزارة وبع��د ورود �ضكاوى ب�ض��اأن ارتفاع ا�ضع��ار الدوية ومراعاة 

للظروف الن�ضانية للمواطنن، �ضكلت جلنة لو�ضع ت�ضعرة جديدة لالدوية.

 

يف بغ��داد وع��دد م��ن املحافظ��ات مل يع��د مفاجئ��ًا ان ت��رى بنيانًا 
�ضاهق��ًا ل��دور �ضكني��ة او حم��ال جتاري��ة تبن��ى يف ارا���س حكومية 
،وعن��د ال�ضتف�ض��ار عن كيفية موافقة الدولة عل��ى ذلك ياتيك اجلواب 

�رصيعا،مت �رصاوؤها من قبل "احلجي" وا�ضبحت جزءاً من امالكه.
و"احلج��ي" كني��ة تطلق عل��ى معظ��م امل�ضوؤولن يف الدول��ة العراقية 
حي��ث ا�ضبح ه��ذا اللقب متداوًل عق��ب تغير النظ��ام يف العراق عام 
2003 ب��دل عن م�ضطلح "الرفيق" ال��ذي كان دارجا بن م�ضوؤويل 

النظام ال�ضابق.
وي��رى مراقب��ون ونواب ان اجله��ات املتنف��ذة يف الدول��ة والحزاب 
احلكومي��ة هي التي اباحت ه��ذه الرا�ضي التي بات��ت ت�ضكل م�ضدرا 
لتموي��ل تلك الحزاب و�ضخ�ضياتها ،يف ظ��ل �ضعف القانون وتراجع 
الواردات ب�ضب��ب انخفا�س ا�ضعار النفط وحالة التق�ضف التي تعانيها 

معظم الوزرات احلكومية.
وينتق��د ب�ضدة النائب ال�ضابق القا�ضي )وائل عبد اللطيف( يف معر�س 
حديث��ه ل�"اجلورنال " الحزاب التي تق��ف وراء هذه الع�ضابات التي 
ت�ضت��ويل عل��ى الرا�ض��ي والعقارات العائ��دة للدولة وو�ضفه��ا باأنها 
م�ضتهرتة حيث انها ا�ضتحوذت على جميع الرا�ضي اململوكة للدولة".
واأك��د عب��د اللطي��ف، ان "ق�ضي��ة التع��دي على ام��الك الدول��ة لي�ضت 
باخلف��اء وامن��ا يف العلن حي��ث ان روؤ�ض��اء الح��زاب مهيمنون على 
الرا�ض��ي والعق��ارات وموؤ�ض�ض��ات وم�ضاريع الدولة م��ن خالل و�ضع 
اليد عليها وا�ضتخدام �ضيا�ضة التهديد والقتل ملالكي هذه العقارات ".
لكن ع�ضو جمل���س حمافظة بغداد )�ضعد املطلبي( اكد  اأن "املحافظة 
ال�ضابق��ة مل تكن حازمة م��ع ع�ضابات اجلرمي��ة املنظمة وع�ضابات 
الرا�ض��ي حي��ث �ضمحت له��ذه الع�ضاب��ات بال�ضتيالء عل��ى ارا�ضي 

الدولة وتق�ضيمها فيما بينها".
وق��ال املطلب��ي ل�"اجلورن��ال " الربع��اء، اإن��ه: "وبعد اكم��ال عملية 
التغي��ر الذي حدث يف املحافظة وبعد البحث يف هذه امللفات �ضوف 

تك��ون هناك اج��راءات امنية  بحق مرتكبي ه��ذه اجلرائم التي ل يقل 
اثرها ال�ض��ئ عن ما يفعله داع�س الرهابي وحماولت ا�ضتيالئه على 

الرا�ضي العراقية".
وطالب ع�ضو جمل�س حمافظة بغداد احلكومة باأن "تقف وقفة حازمة 
حي��ال هذه الزمة التي باتت تتو�ض��ع ومافيات الف�ضاد و�رصاق املال 
العام يتو�ضع��ون بعملهم وا�ضتيالئهم على ممتل��كات ال�ضعب"، موؤكدا 
اأن "احلكوم��ة املحلية م�ضتع��دة كل ال�ضتعداد للتع��اون مع احلكومة 
املركزي��ة فيم��ا يخ�س حدود العا�ضمة لتق��دمي خمتلف ا�ضكال الدعم 

للق�ضاء على تلك الع�ضابات من مافيات و�رصاق املال العام".
بدوره قال مدير ع��ام عالقات واإعالم اأمانة بغداد حكيم عبد الزهرة 
ل�"اجلورن��ال" ان اأمان��ة بغداد ما�ضي��ة برفع اي جت��اوز على اأمالك 
الدول��ة وعلى الرا�ضي الزراعي��ة بالتعاون مع عمليات بغداد اإ�ضافة 

اىل مو�ضوع جتريف الرا�ضي .
واأ�ض��اف، اأن موظف��ي المانة تعر�ضوا اىل تهدي��دات من قبل جهات 
متنف��ذة  ويعد ه��ذا المر جزء من حتديات ع��دة تعر�ضت لها المانة 

وهي �ضباقة يف معاجلة هذه المور.
وكان م�ض��در يف وزارة املالي��ة، ك�ض��ف الربعاء، ان ال��وزارة اوقفت 
اج��راءات حتويل ارا�س زراعية م�ضجل��ة با�ضم عدي �ضدام ح�ضن اىل 
اح��د ال�ضيا�ضين.وق��ال امل�ضدر ، ان "وزير املالي��ة وكالة عبد الرزاق 
العي�ض��ى اوقف اج��راءات حتويل ارا���س زراعية اىل اح��د ال�ضيا�ضين 
م��ن ا�ضحاب ال�رصكات"، مبينا ان "ه��ذه الرا�س م�ضجلة باأ�ضم جنل 
رئي���س النظام ال�ضاب��ق عدي �ض��دام ح�ضن".وا�ض��اف امل�ضدر الذي 
طل��ب ع��دم الك�ضف عن ا�ضمه، ان "م�ضاحة ه��ذه الرا�س تبلغ 1253 

دومنا"، م�ضرا اىل ان "موقعها يف حمافظة �ضالح الدين".
ي�ض��ار اىل اأن ملف امالك النظام ال�ضابق وازلمه مل يح�ضم حتى الن، 
عل��ى الرغم م��ن مرور عدة اعوام على �ضق��وط النظام، يف حن توجه 
اتهام��ات اىل جهات �ضيا�ضية بال�ضتي��الء على بع�س تلك المالك او 

�رصائها مببالغ زهيدة .
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ضف النائ��ب عن دولة القان��ون “كامل الزيدي”، 
عن اهداف غر معلنة ت�ضمنتها زيارة العبادي اىل 
وا�ضنط��ن ولقائه الرئي�س المرك��ي دونالد ترامب.
وق��ال “الزيدي” ان “زي��ارة رئي�س ال��وزراء حيدر 
العب��ادي اىل وا�ضنط��ن ولقائ��ه الرئي���س المركي 
دونالد ترام��ب ت�ضمنت اهدافا معلن��ة واخرى غر 
معلنة”.وا�ض��اف، ان “املعلن��ة ه��ي احل��رب �ض��د 

داع�س ودعم الع��راق وال�ضتثمار من قبل ال�رصكات 
المركية وما اىل ذلك”.

وا�ض��ار اىل ان “اله��داف غ��ر املعلنة ه��ي النفوذ 
الي��راين يف الع��راق وعالق��ة الع��راق بال�ضعودي��ة 
واجلامع��ة العربي��ة وم�ضر ق��وات احل�ض��د ال�ضعبي 
بع��د مرحل��ة داع���س وحتري��ر املو�ضل”.وب��ن ان 
“العبادي حتدث خالل اجتماعه بالكتل ال�ضيا�ضية 
بتلك الهداف واو�ضح لها اأن ما �رصب من ا�ضاعات 

قد تكون غر �ضحيحة”.

ك�ض��ف النائ��ب ع��ن حمافظ��ة ذي ق��ار، حمم��د 
اللكا�س، الربعاء، عن جتاوزات نفذها م�ضوؤولون 
متنفذون على نهر الف��رات يف املدينة، يف حن 
اتهم وزير املوارد املائية، ح�ضن اجلنابي، بعدم 

الكرتاث باملو�ضوع.
وقال اللكا�س، وهو نائب عن ائتالف املواطن ان 
وزي��ر املوارد املائية "ح�ض��ن اجلنابي مل يحرك 
�ضاكنا لتجاوز بع���س امل�ضوؤولن املتنفذين يف 

حمافظة ذي قار على حمرمات نهر الفرات".
وطال��ب اللكا�س يف بيان �ضاب��ق، رئي�س جمل�س 
ال��وزراء، باإر�ض��ال جلن��ة ملتابع��ة التج��اوزات 
عل��ى حمرم��ات نه��ر الف��رات وكذل��ك التج��اوز 

عل��ى اأرا�ض��ي الدولة من قبل بع���س امل�ضوؤولن 
وبالتع��اون مع مدي��ر بلدية النا�رصي��ة بح�ضب 

مكتبه.
واأ�ض��ار اىل ان "بع�س امل�ضوؤولن اأقاموا احلدائق 
اخلا�ض��ة به��م وبح��رات الأ�ضم��اك وزوارقه��م 
النهري��ة على هذه املحرمات، ب��ل البع�س منهم 
قام بدفن ج��زء من نهر الف��رات وباآليات وزارة 

املوارد املائية".
واأو�ضح اللكا�س ان��ه "قدم يف الوقت ذاته �ضوؤال 
�ضفهيا عن طريق هيئة رئا�ضة جمل�س النواب اىل 
وزي��ر املوارد املائية ملعرف��ة �ضبب تقاع�ضه من 
اتخ��اذ الإج��راءات الكفيلة للحد م��ن التجاوزات 
عل��ى نهر الف��رات لي���س يف ذي ق��ار وحدها بل 

ويف بقية املحافظات".

ي�ض��ر ن�ض��اط ع��ودة الق��وات الأمركي��ة يف الع��راق اإىل زي��ادة جديدة يف 
حج��م الوجود الأمركي بعد 14 عاما من الغ��زو الذي اأطلق �رصارة �رصاع 
�ضه��د العديد م��ن التحولت،لكن كب��ار امل�ضوؤولن الع�ضكري��ن يوؤكدون اأن 
املهم��ة حم��دودة وموؤقتة. واله��دف املعلن هو الق�ضاء عل��ى تنظيم داع�س 
وم�ضاع��دة اجلي�س العراق��ي. واأ�ضبح بقاء الق��وات الأمركية يف مرحلة ما 
بع��د داع�س، من المور احلتمية بعد حدي��ث م�ضوؤولن رفيعي امل�ضتوى يف 
الدارة المركي��ة ع��ن بق��اء قواتهم بع��د حترير املو�ض��ل، وجرى احلديث 
ب�ض��كل مبا�رص عن القواعد الثابتة يف الزيارة الخرة لرئي�س الوزراء حيدر 
العب��ادي اىل وا�ضنطن، اذ اأكد الرئي�س المركي دونالد ترامب خالل اللقاء 
ال��ذي جمع��ه مع العبادي، ان اأكرب خطاأ قامت ب��ه اأمركا هو �ضحب قواتها 
م��ن الع��راق عام 2011، وما ي�ضع��ى له بعد و�ضوله اىل �ض��دة الرئا�ضة هو 
ا�ض��الح ذل��ك اخلطاأ. وم��ا يثبت تلك امل�ضاع��ي هي الت�رصيح��ات العراقية 

الر�ضمي��ة الت��ي تلّوح بعدم املمانع��ة ببقاء القوات المركي��ة ، بعد انتهاء 
العملي��ات الع�ضكرية يف �ضمال العراق ، وحترير املدن املغت�ضبة .حيث اأكد 
رئي���س ال��وزراء حي��در العبادي يف لق��اء متلفز مع حمط��ة “فوك�س نيوز” 
المركي��ة، ان الع��راق يحت��اج اىل ق��وات قليلة بع��د النتهاء م��ن مرحلة 
داع���س وحتري��ر املو�ض��ل، وهذا ي��دل على ان ع��دداً من الق��وات المركية 
�ضيبق��ى يف العراق بعد النتهاء من العمليات الع�ضكرية. الوليات املتحدة، 
ق��ررت اإر�ض��ال 200 ع�ضكري اإ�ضايف اإىل العراق لتعزي��ز القوات الأمركية 
املوج��ودة هن��اك. واأف��ادت م�ض��ادر يف وزارة الدف��اع البنتاغ��ون، ب��اأن 
وا�ضنطن �ضرت�ضل 200 ع�ضكري اإ�ضايف اإىل مدينة املو�ضل لتقدمي امل�ضورة 
وامل�ضاع��دة لتحرير املدينة من داع�س ، و�ضب��ق للجي�س الأمركي اأن اأر�ضل 
نحو 2500 ع�ضكري مقاتل اإىل قاعدة النطالق يف الكويت، لتمكينهم من 
دع��م قوات التحالف ال��دويل التي تقاتل داع�س يف العراق و�ضوريا.يذكر اأن 
التحال��ف ال��دويل بقيادة الولي��ات املتحدة يقوم بعملي��ة "العزم ال�ضلب" 
�ض��د التنظي��م يف �ضوريا والعراق، من��ذ اآب 2014. واكد مفت��ي اهل ال�ضنة 

واجلماع��ة يف جمهوري��ة الع��راق ال�ضيخ مه��دي "ان الفتنة الت��ي تدور يف 
الع��راق فتنة كبرة وه��و م�رصوع غرب��ي لتق�ضيم العراق وان ه��ذا التق�ضيم 
ال��ذي و�ضعت ل��ه ابجديات والي��ات، متثلت يف رفع �ضع��ارات هنا اوهناك 
�ضع��ارات طائفية او عن�رصي��ة وق�ضم منها تاريخية، حت��ى ينّفذوا ما قاله 
"بايدن" وهو تق�ضيم العراق اىل ثالثة اقاليم وان اغلب ال�ضيا�ضين يعملون 
عل��ى ه��ذا". وا�ضار ال�ضميدع��ي اىل "ان احلكومة العراقي��ة غر قادرة على 
اتخ��اذ ق��رار جريء ب�ضبب م��ا رتبه المركي��ون يف هذا ال�ض��دد، وهو جر 
ال�ضع��ب العراقي واعطاوؤه م�ضمي��ات )اكراد وعرب و�ضيع��ة و�ضنة وغرها( 

وبهذا ا�ضتطاعوا ان ُي�ضعفوا العراقين". 
من جانبه، يرى املتحدث الر�ضمي با�ضم ع�ضائب اأهل احلق نعيم العبودي، 
ب��ان بق��اء القوات الأمركي��ة يحتاج اىل موافق��ة الربملان تبع��ًا للقوانن 
الدولي��ة ، ولب��د ان ي�ضّوت جمل���س النواب على ذلك م�ضتبع��داً ان” ي�ضّوت 
الربملان على ق�ضية يرف�ضها ال�ضارع العراقي بكل قوة ، وعرّب يف اأكرث من 

مرة باأنه يرف�س بقاء القوات المركية يف العراق.

ك�ض��ف ع�ضو يف حركة التغير الكردي��ة٬ عن ت�ضجيله لأكرث 
م��ن ثالث��ة اآلف �ضخ���س لت�ضكيل قوة كردي��ة تابعة للح�ضد 
ال�ضعب��ي �ضمال حمافظ��ة اأربيل٬ موؤكداً اأن��ه تلقى وعوداً من 
م�ضوؤول��ن يف بغ��داد بتوفر الدع��م املايل له��ذه القوة٬ يف 
حن حذرت ال�ضلطات الكردية من الإقدام على هذه اخلطوة. 
وق��ال النا�ضط يف حرك��ة التغير يف ق�ضاء �ض��وران �ضمايل 
حمافظ��ة اأربي��ل٬ ���رصدار عمر اآغ��ا �ضورجي٬ اإن��ه من خالل 
عالقات��ه م��ع عدد م��ن امل�ضوؤول��ن يف بغداد٬ تلق��ى وعوداً 
بدعم��ه مالي��ًا لت�ضكيل قوة م��ن �ضباب املنطق��ة "ومت حتى 
الآن ت�ضجي��ل اأ�ضم��اء نحو ثالث��ة اآلف �ضخ���س و�ضيتم رفع 
اأ�ضم��اء املتطوع��ن اإىل بغ��داد". وبن اأن "اله��دف من هذه 
الق��وة تاأمن م�ض��در رزق لآلف ال�ضب��اب٬ واإن كان للحزب 
الدميقراط��ي الكرد�ضت��اين اأو الحت��اد الوطن��ي الكرد�ضتاين 

اأي اعرتا���س عل��ى ت�ضكيله��ا فليتف�ضل��وا ويوؤّمن��وا روات��ب 
لهوؤلء النا�س". واأ�ضاف "الو�ضع القت�ضادي �ضيء للغاية٬ 
وحكوم��ة بغ��داد ه��ي الت��ي �ضتم��ول الق��وة الع�ضكرية ويف 
ح��ال كان لها اأي تاأثر �ضلبي على الك��رد فاإنني �ضاأن�ضحب 
مبا���رصة". م��ن جانب��ه٬ ح��ذر قائممق��ام ق�ض��اء �ض��وران٬ 
كرماجن عزت٬ ع�ضو التغير من امل�ضي يف هذا الأمر٬ وقال 
"مت حتذير هذا ال�ضخ�س باأن اأي قوة غر قوات البي�ضمركة 
غر م�ضموح لها بالتواجد يف املنطقة". واأ�ضاف "لن ُي�ضمح 
ب��اأي حماول��ة من هذا القبيل ولن ُيقبل م��ن اأي حزب وباأية 
ذرائ��ع القي��ام مبثل هذا الم��ر"٬ مبين��ًا اأن "ه��ذا ال�ضخ�س 
يحاول التقرب من بغداد للح�ضول على اأموال منها". وتفيد 
معلوم��ات ب��اأن ���رصدار عم��ر اآغا �ضورج��ي٬ كان ق��د التقى 
رئي���س الوزراء حيدر العبادي يف وقت �ضابق ببغداد٬ بعدها 
ق��ام بتوزي��ع ا�ضتم��ارات ت�ضجيل عل��ى اأقربائ��ه واأفراد من 

ع�ضرته لالنخراط يف �ضفوف احل�ضد ال�ضعبي.

أذرعها في مختلف الوزارات وتراقب مواقع التواصل لرصد المنتقدين

"الجورنال" تكشف خفاياها.. جهات "متنفذة" تتاجر بأراضي الدولة والقتل مصير المعترضين

توافد القوات األميركية إلى العراق.. موافقة حكومية "مشروطة" وإجماع نيابي على رفضها 

تؤيدها أحزاب السليمانية.. حملة اللتحاق الشباب الكردي بالحشد الشعبي تثير رعب حكومة أربيل

هذه هي األهداف "المخفية" في لقاء العبادي وترامب !

آليات وزارة الموارد المائية ساعدتهم.. 

مسؤولون يطمرون "الفرات" لبناء استراحات 
وبحيرات أسماك لهم !!

بغداد- سعد جاسم

بغداد – سهير الربيعي

بغداد - خاص

بغداد - خاص
بغداد - حسين فالح

بغداد -حيدر الدعمي
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االخضر يطلق رصاصة الرحمة
على أسود الرافدين

التصعيد الكردي يدخل مرحلة "التهديد العسكري" وخرق الدستور .. ومكونات كركوك بانتظار إجراءات بغداد

التجاوز على األرصفة.. انتهاك 
للمواطنة تحت ذريعة طلب الرزق !!!


