
ك�س��ف م�سوؤول��ون حملي��ون و�أمني��ون يف حمافظ��ة 
�سالح �لدين, عن تفا�سيل �لهجوم �لذي �سنه تنظيم 
د�ع���ش على مدين��ة تكريت٬ مبين��ني �أن �ملهاجمني 
و�ل�رشط��ة  �جلي���ش  يف  �سب��اط  من��ازل  ��ستهدف��و� 
و�أعدم��و� جميع �أف��ر�د عائالتهم مبا فيه��م �لأطفال 
و�لن�ساء٬ موؤكدين يف �لوقت نف�سه �أن �لقو�ت �لأمنية 
كانت على علم بالهجوم قبل ع�رشة �أيام من تنفيذه. 
و�سه��دت مدينة تكري��ت �لثالثاء �ملا�س��ي٬ هجومًا 

نف��ذه نح��و 20 عن�رش�ً م��ن تنظيم د�ع���ش بع�سهم 
يرت��دون �أحزم��ة نا�سف��ة٬ �إىل جان��ب �أ�سلحة خفيفة 
وقاذفات حممولة عل��ى �لكتف٬ ومتكن �ملهاجمون 
م��ن �لو�س��ول �إىل من��ازل بع���ش �سب��اط �جلي���ش 
و�ل�رشطة وقامو� باإعد�م جميع من يف تلك �ملنازل٬ 
قب��ل �أن تتمكن �لقو�ت �لأمنية من ��ستعادة �ل�سيطرة 

بعد �أن قدمت خ�سائر ب�رشية ومادية.
 و�أعلنت قيادة عمليات �سالح �لدين٬ عقب �لهجوم٬ 
حظ��ر�ً للتج��و�ل وق��ررت تعطي��ل �ل��دو�م �لر�سم��ي 
يف تكري��ت٬ ولغاي��ة نه��ار �لأربعاء٬ كان��ت �لقو�ت 

�لأمني��ة تبحث ع��ن م�سلح��ني ُيعتقد �أنه��م يتخفون 
د�خ��ل �ملن��ازل. ويروي حمافظ �س��الح �لدين �أحمد 
عب��د �هلل �جلب��وري٬ تفا�سيل �لهجوم قائ��اًل "�سبعة 
�نتحاريني يرتدون �لزي �لع�سكري ت�سللو� من ق�ساء 
�حلويج��ة �ىل قريتي �ملزرعة و�لبو طعمة �لو�قعتني 
�سمال تكريت٬ ثالث��ة منهم دخلو� �ىل قرية �ملزرعة 

و�لربعة �لخرون �ىل قرية �لبو طعمة". 
و�ك��د �ن "�لقو�ت �لأمنية وجه��از مكافحة �لرهاب 
يف �ملحافظة٬ متكنا من قتل جميع �لنتحاريني يف 
قرية �ملزرع��ة من دون وقوع �ي��ة خ�سائر ب�رشية"٬ 

م�س��ر� �ىل �ن "تل��ك �لق��و�ت متكن��ت �ي�س��ا من قتل 
ثالث��ة �نتحاريني يف قرية �لبو طعمة٬ يف حني فجر 
ر�ب��ع نف�سه د�خ��ل منزل �أحد وجه��اء �لقرية ما �دى 
�ىل مقت��ل ثالث��ة ��سخا�ش من �سكن��ة �ملنزل بينهم 
�م��ر�أة وي�س��ر �إىل �أن "تكري��ت مدينة كب��رة وفيها 
عدد م��ن �لنازحني"٬ لكنه رف���ش حتميل �لنازحني 
�مل�سوؤولي��ة٬ ع��اد�ً �ن "�مل�سوؤولي��ة تق��ع عل��ى عاتق 
�لق��و�ت �لأمني��ة". ول ي�ستبعد �جلب��ارة �ن يكون قد 
"�ن�سم ��سخا�ش من د�خل تكريت �ىل د�ع�ش خالل 
�لهج��وم �لخ��ر يف �ملدينة"٬ م�سيف��ا "�لتحقيقات 

م��ا ز�لت جاري��ة٬ ول يوجد �سيء م�ستبع��د". ويوؤكد 
�جلب��ارة �ن "�لقي��اد�ت �لأمنية كان��ت على علم منذ 
ع���رشة �أيام بقرب �س��ن تنظيم د�ع���ش هجمات على 
تكريت٬ لك��ن ت�سارب �ل�سالحي��ات وتعدد �لجهزة 
�لأمني��ة يف �ملحافظ��ة �أث��ر يف جدي��ة �لتعام��ل مع 

�ملعلومة". 
وتعم��ل يف �س��الح �لدي��ن �أرب��ع قي��اد�ت عمليات٬ 
بالإ�ساف��ة �ىل �ل�رشطة �ملحلية و�حل�سد �ل�سعبي.  �إل 
�ن م��رو�ن �جلبارة يق��ول "نحو 20 د�ع�سي��ًا ت�سللو� 
م�س��اء �لثالث��اء م��ن منطق��ة و�دي �سي�س��ني جنوب 

غرب��ي تكريت٬ �ىل د�خل �ملدين��ة". و�لو�دي �لأخر 
ي�س��كل خندقًا طبيعيًا ي�سب فيه ج��زء من مياه نهر 
دجل��ة٬ كم��ا يربط ب��ني تكريت ومناط��ق �سحر�وية 
و��سعة ت�سل �ىل منخف�ش �لرثثار٬ �سمايل �لرمادي. 
وكان��ت �لقو�ت �مل�سرتكة و�حل�سد �ل�سعبي قد �أعلنتا٬ 
قب��ل �نطالق عملي��ة حترير �ملو�س��ل٬ �ل�سيطرة على 
تل��ك �ملنطقة ب�سكل كامل �ىل �لرثث��ار. لكن �جلبارة 
يوؤك��د �ن "تلك �ملنطقة ما ز�لت غر �آمنة وت�سلل من 
خالله��ا �مل�سلح��ون �ىل تكريت و�سام��ر�ء م�ستغلني 

�لق�سب و�لأع�ساب �لعالية".
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�لنج��ف- �آلء �ل�سم��ري : �أك��د م�سدر مق��رب من �ملرجعي��ة �لدينية يف �لنج��ف �ل�رشف �ن 
توجيه��ات �ملرجعية حول تهدي��د �لع�سائر للتعاي�ش �ل�سلمي يف �لبالد جاءت لعطاء ر�سالة 
ر�ف�سة للعاد�ت �لع�سائرية �لتي تتعار�ش مع تعاليم �لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية و�رشورة تغيرها 
. وقال �مل�سدر ل�" جورنال" �ن " �ملرجعية �لدينية �دلت بدلوها يف ق�سية �لع�سائر �لتي مار�ست 
�لكث��ر م��ن �لتج��اوز�ت ومنها بخ���ش حقوق �ليت��ام و�للج��وء �ىل �لقتتال حلل �لنز�ع��ات " . وبني 
�مل�سدر �ن " توجيهات �ملرجعية �لخرة حول ق�سية �لعاد�ت �لع�سائرية ما هي �ل ر�سالة ر�ف�سة لكل 
�لع��اد�ت �لت��ي تتعار�ش مع تعاليم �لقر�آن و�ل�سنة �لنبوية ويج��ب تغيرها فال يوجد لدى �ملرجعية �إ�سكال 
حي��ال بع���ش �لع��اد�ت �لع�سائرية �حل�سنة ب��ل ت�سجع عليها لكن لال�س��ف �غلب عاد�ت �لع�سائ��ر �ليوم خمالفة 
لل���رشع و�لقان��ون وهي ته��دد �لتعاي�ش �ل�سلمي بني �فر�د �ملجتمع " . م�س��ر� �ىل " �ن �كرث ما يح�سل فيه جتاوز 
ه��ي ق�سي��ة حقوق �ليتام و�كرث عاد�ت �لع�سائ��ر تتعلق بالف�سل �لع�سائري فيما يخ�ش �لقت��ل �خلطاأ و�لعمد فهناك 

�لكثر من �لتجاوز�ت و�ملظامل تقع على �ليتام من جر�ء هذه �لعاد�ت �لع�سائرية �لتي ما �نزل �هلل بها من �سلطان".

 
ّثل يف �نق�سام �حلزب  �سه��د �ليوم��ان �ل�سابقان حر�كًا �سنيًا كب��ر�ً متمَ
�ل�سالم��ي �لعر�ق��ي �ىل �سبع��ة كيان��ات لغر����ش �نتخابي��ة ولي�ش 
�ن�سقاق��ا كم��ا ��سي��ع يف �لع��الم ,ف�س��ال ع��ن �جتماع��ات متكررة 
ل�سخ�سي��ات �سني��ة دينية و�سيا�سية لختي��ار مرجعية موحدة قريبا 
يف �جتم��اع �سيعق��د له��ذ� �ل�س��ان ,متا�سي��ا م��ع ���رشور�ت �ملرحلة 

�ملقبلة. 
و�كد قيادي يف �حلزب �ل�سالمي �ن "�حلزب ��سبح يف د�ئرة �سيقة 
�ذ� مل ي�ستجب ملتطلبات �ملرحلة �ملقبلة, فهو �ما �ن يكون جزء�ً من 
�لق��ر�ر �ل�سني �لكب��ر �و يفقد كل مكا�سبة �ل�سيا�سي��ة يف حال ��ستمر 
�حل��زب بال��دور�ن د�خل �لفلك �لير�ين, خا�سة بع��د موؤمتر�ت �لقوى 
�ل�سني��ة �خلارجية �لتي قطع��ت �سوطًا كب��ر�ً يف �لت�سالت �ل�رشية 

و�لعلنية, لبناء مرجعية �سنية دينية �سيا�سية موحدة".
و��ساف �مل�سدر �لذي ف�سل عدم �لك�سف عن ��سمه ل� "�جلورنال" �ن 
ماجرى يف ليلة �لنق�سام د�خل �حلزب تاتي يف �طار �عادة هيكلته 
تفادي��ا للهزمي��ة يف �لنتخاب��ات لذ� فان "�حل��زب �ل�سالمي ��سبح 
�لي��وم متخوفًا م��ن و�سع��ه �ل�سيا�س��ي خ�سو�سا و�ن معظ��م �لقوى 
�ل�سني��ة ل تري��د �ن يكون للحزب �ي تاأثر على قر�ر هذه �ملرجعية", 
مبين��ا �ن "�حلزب �درك فق��د�ن �لخو�ن �مل�سلم��ني للحكم يف معظم 
دول �لربي��ع �لعرب��ي ل�س��وء �د�رته��م للبل��د�ن �لت��ي تول��و� �د�رته��ا 

خ�سو�سا يف تون�ش وم�رش".
و��س��ار �مل�سدر �ىل �ن "�حل��زب قرر �أخر�ً �ن ي�س��كل عدة �حز�ب مع 
�لبق��اء على �حلزب �لم �ل وهو �حلزب �ل�سالمي, على �ن تكون هذه 
�لح��ز�ب مناطقي��ة �ي كل ح��زب ميث��ل حمافظة بعينه��ا, و�ستكون 
�ملحافظ��ات �ل�سا���ش هي �لنب��ار ونينوى و�س��الح �لدين ودياىل, 

بال�سافة �ىل �لعا�سمة بغد�د".
وب��ني �ن "�لخو�ن �مل�سلمني يحاولون �ع��ادة �نف�سهم ومن �سمنهم 
�حلزب �ل�سالمي, عن طريق �سيا�سة �لنف�ش �لطويل, وزرع �ع�سائهم 

يف خمتل��ف �حل��ركات �ل�سيا�سي��ة, تخوف��ًا م��ن �ل�سيا�س��ة �لمركية 
�جلدي��دة, �لتي بد�أت عمليًا ب���رشب �سوريا, و�لتي من �سمن �هد�فها 
حتجي��م �ل��دور �لير�ين يف �لع��ر�ق خا�سة و�ن و��سنط��ن تُعد �حلزب 
�ل�سالم��ي جزء�ً مقربًا من �ل�سيا�سي��ة �لير�نية يف �ملنطقة, ومن ثم 
�ستعم��ل و��سنطن عل��ى �مري��ن, �لول هو تقلي�ش �حل��زب �ل�سالمي 
يف �ملنطق��ة �ل�سني��ة, و�لمر �لث��اين هو �بعاد �حل��زب �ل�سالمي عن 

منظومة �ل�سيا�سة �لير�نية".
و�و�س��ح �لقيادي �ن��ه "من �ملعلوم يف هذ� �جلان��ب �ن طهر�ن بد�أت 
بدعم كيانات عر�قية �سنية غر �حلزب �ل�سالمي, �برزها د�ر �لفتاء 
�لعر�قي��ة وعل��ى ر�أ�سه��ا مفتي �ه��ل �ل�سن��ة و�جلماع��ة �ل�سيخ مهدي 
�ل�سميدع��ي, وه��و �لم��ر �ل��ذي ز�د من خم��اوف �حل��زب �ل�سالمي 
كثر�ً". من جهة �خرى �كد م�سدر مطلع �خر من د�خل �حلزب �سارك 
يف موؤمتر�ت جنيف و��سنطبول, ل� "�جلورنال" �ن "�حلزب �ل�سالمي 
ق��رر ت�سكي��ل �سبعة �ح��ز�ب ولي���ش خم�سة كم��ا ��سيع, وه��ي �حلزب 
�لرئي�س��ي )�ملقر �لعام( بزعام��ة �ياد �ل�سامر�ئ��ي, و�ملدنية بزعامة 
�سلي��م �جلبوري, ف�سال عن ت�سكي��ل �ربعة �حز�ب للمحافظات �ل�سنية 
�لنبار و�سالح �لدين ونينوى تكون بزعامة �سخ�سيات �سيا�سية من 
تل��ك �ملحافظ��ات, بال�سافة �ىل حماول��ة ما ز�لت جاري��ة لت�سكيل 
كيان �سيا�سي ي�سم �ملكون �ل�سني يف بغد�د, وهناك حماولت �خرى 
لت�سكي��ل جتمع ع�سائ��ري للمحافظات ذ�ت �لغلبي��ة �ل�سنية, بالرغم 

من �سعف هذ� �لت�سكيل للطبيعة �ل�سيا�سية لهذه �ملحافظات".
و��س��اف �مل�سدر �ن "هناك م�ساور�ت ب��ني �لقوى �ل�سنية �خلارجية 
و�لد�خلي��ة م��ع رئي�ش �ل��وزر�ء حيدر �لعب��ادي, قطعت �سوط��ًا كبر�ً 
ليج��اد �ر�سية �سيا�سية م�سرتك��ة, خا�سة و�ن �لعب��ادي يوؤيد قيام 
جبه��ة �سني��ة موحدة لغر���ش �لتحال��ف معها, ف�سال ع��ن �ن بع�ش 
�لق��وى �ل�سيعي��ة �ملقربة م��ن رئي�ش �لوزر�ء تتيح ل��ه ت�سكيل حتالف 
�سيا�س��ي ي�سم كذل��ك بع�ش �لق��وى �لكردية لت��ويل رئا�سة �حلكومة 

لولية ثانية".
التتمة يف ال�صفحة 2

�ك��د �لنائب عن كتلة �ملو�طن م��ن حمافظة �لب�رشة د. 
ح�سن خالطي �ن "توفر �خلدمات �ل�سا�سية للمو�طنني 
ويف مقدمتها �لكهرباء يعّد من �هم �لتز�مات �حلكومة 
جت��اه مو�طنيها, ونعتقد �ن خ�سخ�سة قطاع �لكهرباء 
يف �لوق��ت �لر�هن يع��د خطوة مت�رشعة م��ن �ساأنها �ن 
تزي��د �لفج��وة بني �حلكومة و�بناء �ل�سع��ب".   و��ساف 
خالط��ي يف بي��ان "�نن��ا ندع��و �ىل برنام��ج حكوم��ي 
وطني مدرو�ش بدقة عالية بحيث ي�سمن ��ستمر�ر �خلط 
�لوطني ول يوؤثر يف ذوي �لدخل �ملحدود وهم �لأغلبية 
م��ن �بن��اء �ل�سع��ب �لعر�قي". م��ن جانبه �س��دد �لنائب 
عزي��ز �لعكيلي على "�رشورة تطبيق قانون خ�سخ�سة 

�لكهرب��اء بان�ساف وعدل حتى تكون �لن�سبة مت�ساوية 
ب��ني �ملو�ط��ن و�لدول��ة يف مو�س��وع �خل�سخ�سة و�ن 
تكون �جلباية بن�سبة %50على �ملو�طن و%50 على 
وز�رة �ملالية". ع�سو جلنة �لنفط و�لطاقة �لنائب عزيز 
كاظ��م عل��و�ن �لعكيلي و�لذي ح���رش جل�سة خ�سخ�سة 
�لكهرب��اء �لت��ي عق��دت يف  جمل���ش حمافظ��ة ذي قار 
وبح�سور رئي�ش �ملجل�ش حميد �لغزي و�ع�ساء جمل�ش 
�ملحافظ��ة ,�أك��د يف �جلل�سة "���رشورة �ن يطبق قانون 
خ�سخ�س��ة �لكهرب��اء بان�س��اف وع��دل حت��ى تك��ون 
�لن�سب��ة مت�ساوية بني �ملو�ط��ن  و�لدولة يف خ�سخ�سة 
�لكهرباء و�ن تكون �جلباية بن�سبة %50على �ملو�طن 
و %50 عل��ى وز�رة �ملالي��ة  ل�ستم��ر�ر �لكهرب��اء يف 

حمافظتنا �لعزيزة".

دعا �لنائ��ب عن �لقائم��ة �لعر�قية مط���رش �ل�سامر�ئي 
�ل�سب��ت , �ىل مر�جع��ة  �لكت��ل �ل�سيا�سي��ة ��ستنكاره��ا 
ق�س��ف �مركا ملو�ق��ع يف �سوريا .  وق��ال �ل�سامر�ئي 
يف ت�رشي��ح ل� �جلورن��ال", �ن "�جلرمية �ل�سنعاء �لتي 
��ستخدمه��ا �لنظ��ام �ل�س��وري �سد �لطف��ال  وق�سفهم 
جمي��ع  ��ستنكره��ا  جرمي��ة  تع��د  �ل�سام��ة  بالغ��از�ت 
�لع��امل د�عيا �لكت��ل �ل�سيا�سي��ة �ل�سيعي��ة �ىل مر�جعة 

��ستنكار�تها للق�سف . 
 و��ساف �ن "�ل�سعب �لعر�قي �نق�سم على نف�سه  طائفيا 

, ول ميك��ن لي م��رر رف���ش ���رشب �م��ركا ل�سوريا 
لك��ون �لع��امل ��ستنك��ر �عم��ال �لنظ��ام �ل�س��وري �س��د 
�لبري��اء" . وكان��ت  قوى �سيعية ق��د ��ستنكرت �رشب 
قاع��دة �ل�سعر�ت يف و�س��ط �سورية  وقال نائب رئي�ش 
�جلمهوري��ة نوري �ملالك��ي, �إن " �ل�رشب��ة �لأمركية 
عل��ى �سوريا هي �أبعد م��ن "�ّدعاء باأنها رّد على �سبهة 
��ستخ��د�م �لأ�سلحة �لكيماوية" وما هي �إل "ر�سالة من 
و��سنط��ن �إىل حكام  �ملنطق��ة, مفادها تنفيذ �لقر�ر�ت 
�لأمركي��ة وعل��ى �لعك���ش �سيك��ون �لتعام��ل معك��م 
بالق��وة",�أن "  �أم��ركا ل حتت��اج �إىل ق��ر�ر�ت دولي��ة 

ل�رشب �أية دولة يف �ملنطقة".

ك�س��ف م�س��در م�س��وؤول يف وز�رة �خلارجي��ة �لعر�قي��ة٬ ع��ن �إحال��ة مل��ف 
��ستئج��ار �سقق و�سفها بغ��ر �لر�سمية لل�سف��ر�ء و�مل�ست�سارين و�حلمايات 
�إب��ان مدة �لوزير �ل�سابق هو�سيار زيباري �ىل هيئة �لنز�هة. وقال �مل�سدر 
�ن "قيمة عقود �ل�ستئجار هذه ت�سل �ىل �كرث من مليار دينار". ويف ف�ساد 
�لعق��ار�ت �أي�سا٬ �تهم �لنائب عن �لتحالف �لكرد�ستاين ماجد �سنكايل قوى 
و�حز�با �سيا�سية و�سفها باملتنفذة٬ بعرقلة ت�رشيع قانون م�سادرة �مالك 
وعق��ار�ت �لنظ��ام �ل�ساب��ق٬ مطالبا جمل�ش �لن��و�ب باثب��ات م�سرته �لتي 
تبناه��ا يف حماربة �لف�ساد و��سرتجاع �لمو�ل �لعامة من خالل �لت�سويت 
عل��ى ه��ذ� �لقانون٬ على �لرغم من �نه و�سف �ملل��ف بال�سائك و�خلطر٬ ملا 
فيه من ف�ساد كبر ي�سوب عقود ��ستئجارها غر �حلقيقية٬ على حد تعبره. 
. يف �س��ان �آخ��ر دع��ت هيئة �لنز�ه��ة٬ �ىل معاجلة خمالف��ات جتديد �إجازة 

�لتاأ�سي�ش للمد�ر�ش �لهلية٬ و�لتي �ساع ب�سببها قر�بة �مللياري دينار .
�لنز�ه��ة �سخ�ست فتح �أق�سام غر �أ�سا�سية من قب��ل مديرية �لتعليم �ملهني 
بحج��ة �لتطوي��ر و�ل�ستح��د�ث٬ �لأمر �لذي ق��اد �إىل طباع��ة مناهج وكتب 
و���رشف �أم��و�ل كب��رة بال فائ��دة٬ بح�سب �لتقري��ر. ومبو�ز�ة ذل��ك٬ ُك�سف 
�أخ��ر�ً عن ف�س��اد ي�سفه مر�قب��ون بالخطر٬ بوجود �سفق��ات وم�ساومات 
وعملي��ات بي��ع لعنا�رش تنظي��م د�ع���ش �ملحتجزين لدى �لق��و�ت �لمنية٬ 
حي��ث يتم �إطالق �رش�حه��م مقابل �مو�ل حت��ى و�إن مت �إلقاء �لقب�ش عليهم 
باجل��رم �مل�سهود٬ بح�سب �لنائبة عن جبه��ة �ل�سالح عالية ن�سيف٬ �لتي 
دعت رئي�ش �لوزر�ء �ىل �لتدخل �سخ�سيًا يف هذه �لق�سية وفتح حتقيق على 

�أعلى �مل�ستويات وحما�سبة ومعاقبة �ملتورطني يف هذه �ل�سفقات.
يف �سي��اق �خر نفى �لنائ��ب عن حمافظة �لنجف �س��ادق �للبان, ممار�سته 
وظيفت��ني يف �ن و�حد �و حماولت��ه �لبتز�ز �سد �د�رة مطار �لنجف, م�سر� 
�ىل �ن عم��ل جمل���ش �د�رة مطار �لنجف غر قانوين ويج��ب �تخاذ �لتد�بر 

�لالزم��ة جتاه ذلك. وق��ال �للبان يف حديث ل�"�جلورن��ال", " �كدت م�سبقا 
وجود �سبهات ف�ساد يف مطار �لنجف ومت ت�سكيل جلنة نيابية من �لتحالف 
�لوطن��ي للتحقي��ق و�ت�سح فعال وج��ود خلل يف عمل �ملجل���ش ب�سبب عدم 
معرفتن��ا باملمار�سات �لد�ري��ة �لتي تتخذ ومنع �لرقاب��ة �ملالية من �د�ء 
دوره��ا ف�سال ع��ن �لنز�هة". و��ساف, �للب��ان �ن" �للجوء �ىل هذ� �ل�سلوب 
لتوقي��ف �لنائب عن ممار�س��ة حقه يف �لرقابة غر �سحي��ح ونطالب هيئة 
�لنز�ه��ة باإج��ر�ء ك�س��ف م��ايل لرئي���ش جمل���ش �د�رة مطار �لنج��ف جو�د 
�لكرعاوي وفق قانون من �ين لك هذ� ومعرفة كم كان ميلك وكيف ��سبح".
و��س��ار �ىل �ن"ه��ذه �دع��اء�ت تطاب��ق متاما �لتهم��ة �لتي �ته��م بها ع�سو 
جمل���ش �لنج��ف و�س��ام �لزريج��اوي وتبينت فيم��ا بعد �نها ملفق��ة متاما, 
وه��م هنا يحاولون و�سع عرث�ت �مام �لدور �لرقابي", وت�ساءل �للبان عن 
"�تهامه مبمار�سة وظيفتني يف �ن و�حد على �لرغم من عدم دخوله مطار 

�لنجف منذ �إ�سغاله ع�سوية �لرملان �ل م�سافر�" .

كتل��ة  م��ن  د�وودي  �س��و�ن  كرك��وك  ع��ن  �لنائ��ب  �نتق��د 
�لحت��اد �لوطن��ي �لكورد�ست��اين �آلي��ة ت�سكيل وعم��ل �لوفد 
�لكورد�ست��اين �ملفاو���ش مع بغ��د�د و��سفا �لوف��د باأنه ل 
ميثل �لطر�ف �ل�سيا�سية كافة. وقال �لنائب �سو�ن د�وودي 
يف ت�رشي��ح خا���ش للجورن��ال " �نني وجه��ت �نتقاد�تي 
للوف��د �لكورد�ست��اين �ملفاو���ش م��ع بغ��د�د لكون��ه ميث��ل 
�حلزب��ني �لوطني و�لدميقر�ط��ي �لكورد�ستاني��ني �كرث من 
متثيله جلمي��ع �لطر�ف �ل�سيا�سي��ة �لكورد�ستانية وهو ما 
ل ي�سه��م يف حل �ملتعلقات ويزي��ل �ملعوقات كوفد مهني 
ي�ستطي��ع حتقيق طموح��ات �سعبنا . و��س��اف �لد�وودي " 
وحت��ى نتائج �ملباحثات فهي لت��ز�ل مبهمة بالن�سبة لنا 
ول�سعبنا فحديث �لوفد لالعالم �سيء وجمريات �ملباحثات 
مع بغد�د كانت �سيئًا �خ��ر و�جندتها غر معلنة وتنق�سها 
�ل�سفافي��ة وكلن��ا �مل باأن تك��ون �ملباحث��ات �ملقبلة عر 

وفود �كرث متثيال لكل �لطر�ف وباأجند�ت و��سحة للعيان. 
ب��دوره رجح مق��رر جمل�ش �لنو�ب نيازي معم��ار �وغلو �أن 
يق��ود �ل�رش�ر �لكردي ب�سم مناط��ق عديدة ويف مقدمتها 
كركوك �ىل �إقليم كرد�ست��ان٬ �ملنطقة �ىل م�ساكل و�زمات 
�سيا�سي��ة كب��رة بع��د د�ع���ش٬ موؤك��د� �أن م�سال��ة رفع علم 
كرد�ستان يف كركوك لي�ست �إل مز�يدة �سيا�سية و�إ�ستعر��ش 
يف �إط��ار �لدعاية �لنتخابي��ة. ويف ما يتعلق بزيارة �لوفد 
�لك��ردي لبغد�د وق�سية رفع علم كرد�ستان يف كركوك �أكد 
�أغل��و �أن "حمافظ كرك��وك وحده من �أ�سع��ل �لزمة بعد �أن 
ف�س��ل يف �إر�س��اء �لط��ر�ف �لخرى و�لتو�س��ل �ىل �إجماع 
�سيا�س��ي د�خل �إطار حمافظة كرك��وك لرفع علم كرد�ستان 
ما �أجره على �للجوء �ىل جمل�ش �ملحافظة كي مينح قر�ره 
�إطار� قانونيا".ويف معر���ش تعليقه على ت�رشيح لعدنان 
�ملفت��ي �لقي��ادي يف �لحت��اد �لوطن��ي �لكرد�ست��اين و�أحد 
�أع�س��اء �لوفد �ل��ذي ز�ر بغد�د٬ �أن عل��م كرد�ستان لن ينزل 

مرة �خرى يف كركوك.

الحزب اإلسالمي قسم نفسه إلى "7" كيانات تفاديًا للهزيمة في االنتخابات

الجورنال تكشف أسرار ليلة "تشظي" اإلخوان المسلمين" في العراق.. "السنة" يختارون مرجعيتهم الدينية!

ملفات الخارجية.. أكثر من مليار دينار "فروقات بالجيب" في إيجارات عقارات السفارات العراقية!!

نواب كركوك: الوفد الكوردستاني مفاوضاته مع بغداد مبهمة ويمثل حزبين فقط!!

معركة خصخصة الكهرباء مازالت تدور رحاها جنوبي العراق.. 
المحافظات: على المالية تحمل 50% من أجور القوائم

الضربة األميركية في سوريا فضحته: 
التخندق الطائفي بين السنة والشيعة على أشده في العراق

بغداد - خاص

بغداد – انمار الهيتي

بغداد - حسين فالح

 بغداد ـ ثائر جبار 

كركوك –فراس الحمداني

بغداد- خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

مدرب النفط يكشف أسباب
ردة فعله واالتحاد ينتظر التقرير

القوات األمنية كانت تعلم بهجمات تكريت وتكاسلت وأهالي من المحافظة تواطأوا في إدخال داعش!!

الشباب بين عالمّي
 الواقع واالفتراض
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