
اعلن��ت اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة دياىل، 
االح��د، مقت��ل اثن��ني م��ن االنغما�ش��يني وا�شت�ش��هاد 
�ش��ابط ومدنيني يف ق�ش��اء املقدادية )35كم �ش��مال 
���رق بعقوب��ة( . وق��ال رئي���س اللجن��ة االمني��ة يف 
جمل�س حمافظة دياىل �ش��ادق احل�ش��يني يف ت�ريح 
ل� »اجلورنال ني��وز«" ان" القوات االأمنية يف حمافظة 
دياىل �شيطرت على الو�شع االأمني يف ق�شاء املقدادية 

بعد مقتل انغما�ش��يني اثنني خالل ت�ش��للهم من منطقة 
نه��ر االم��ام يف حمافظة دياىل ".واأ�ش��اف ان" هدف 
االإره��اب هو زعزعة االم��ن يف املحافظة، الفتًا النظر 
اىل املحافظ��ة ت�ش��هد ا�ش��تقراراً اأمنيًا كب��راً بعد طرد 
تنظيم داع�س االإرهابي منها ".واأ�ش��ار اىل ان" القوات 
االأمنية م�ش��تمرة يف البحث والتفتي�س عن االإرهابيني 
يف املحافظ��ة الإحب��اط جمي��ع الهجم��ات االإرهابي��ة 
الت��ي ت�ش��تهدف املواطنني ".وكان��ت املقدادية اأعلنت 
فر�س حظر للتجوال وتعطيل الدوام الر�شمي لدوائرها 

ام���س االأح��د، ب�ش��بب االأو�ش��اع االأمنية يف الق�ش��اء . 
وت�ش��هد حمافظ��ة دي��اىل خروق��ات امني��ة وعملي��ات 
تفج��ر واغتي��ال �ش��د الق��وات االمني��ة واملواطن��ني، 
تقوم به��ا خاليا نائمة لتنظيم داع���س يف املحافظة، 
وتق��وم الق��وات االمنية ب��ني احلني واالخ��ر بعمليات 
دهم وتفتي�س اللقاء القب���س على متهمني ومطلوبني 

بجرائم خمتلفة بينها االرهاب.
اىل ذلك ن�رت �ش��حيفة "وا�شنطن بو�شت" االمركية، 
تقريرا حول �ش��بب �ش��ماح التحالف االمركي بهروب 

قافلة عنا���ر داع�س، ونقلت ال�ش��حيفة يف تقريرها 
الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، عن املتحدثني با�ش��م 
وزارة الدف��اع االمركي��ة قولهم ان "االن�ش��حاب كان 
ا�ش��طراريا ل�ش��مان ا�ش��تقرار العالقات بني التحالف 
االمرك��ي والق��وات ال�ش��ورية املدعومة ع�ش��كريًا من 
رو�ش��يا، لك��ي ال يهاج��م احدهم��ا االخر". م�ش��يفا ان 
التعاون �روري النهاء معركة الق�شاء على داع�س. 

وح�شب ت�ريح ع�شو ق�شم الدفاع االمركي "ثوما�س 
جوكلني"، فاإنه قال "احلرب هي ال �ش��يء بل فو�ش��ى 

يف و�شط فو�شى اكرب، القرار كان احد اال�شرتاتيجيات 
املتغ��رة لالعبي ال�ش��طرجن الثالثة امركا، ورو�ش��يا، 
و�شوريا".  كما قال "جاكلني" ان "التحالف االمركي 
كان غا�شبا من وجود قافلة مليئة بعنا�ر داع�س من 
دون املقدرة على ق�ش��فهم جويا، كما حاول اعرتا�س 
طريقه��م ع��دة م��رات"، ف�ش��ال ع��ن تعهد ال�شيا�ش��يني 
االمرك��ني خالل تغري��دات على تويرت بعدم ال�ش��ماح 
بعبور القافلة اىل "امليادين" و"دير الزور". لكن اخلط 
االمركي تال�شى يف رمال �شوريا، بعد ات�شال هاتفي 

واحد، من مركز قيادة التحالف الرو�شي يف �شوريا اىل 
مركز قي��ادة التحالف االمركي اىل بغ��داد، وطالبهم 

بال�شماح بعبور القافلة من دون اعرتا�س طريقها.
ان الواليات املتحدة مل ترغب بامل�شي قدما يف قرار، 
ي�ش��بب م�ش��تقبال م�ش��اكل امني��ة بينها وبني رو�ش��يا، 
فوافق��ت على االتفاقية. وح�ش��ب امل�ش��ادر الر�ش��مية، 
ا�ش��تطاعت القافلة دخول منطق��ة البو كمال احلدودية 
نح��و مدين��ة القائ��م العراقية، ما �ش��بب اثارة غ�ش��ب 

ال�شيا�شيني العراقيني.

تحسبًا إلجراءات رادعة.. أزمة وقود خانقة وارتفاع كبير في األسعار يجتاحان كردستان بسبب االستفتاء 
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اإقليم كرد�شتان العراق، االحد، اأن ازمة   بغداد – اجلورنال :اأكد م�شدر كردي يف 
كبرة ي�شهدها االقليم ب�شبب ارتفاع ا�شعار الوقود والغاز واملواد الغذائية مع قرب 
اجراء اال�شتفتاء املزعوم ".وقال امل�شدر يف ت�ريح ل� »اجلورنال نيوز« ان" جميع 
الغذائية  واملواد  الوقود  اأ�شعار  زيادة كبرة يف  ت�شهد  اإقليم كرد�شتان  املحافظات يف 
ان" ي�شهد  للجورنال   ت�ريح  يف  هويته  عن  الك�شف  عدم  ف�شل  الذي  امل�شدر  ورجح   ."
اإقليم كرد�شتان  االإقليم ازمة غذائية مع قرب اجراء اال�شتفتاء املزعوم الذي دعا اليه رئي�س 
العراق وخارجه.  اال�شتفتاء مت رف�شه من داخل  )املنتهية واليته( م�شعود بارزاين ال�شيما وان 
".وقالت  اإقليم كرد�شتان  الوقود يف  ازمة مبادة  الكرد�شتانية  االحد، وجود  التغير  واأكدت حركة 
النائبة عن احلركة تافكة حممد يف ت�ريح ل� »اجلورنال نيوز« ان" اإقليم كرد�شتان ي�شهد ازمة يف 
الوقود وارتفاع اأ�شعاره من دون ذكر االأ�شباب. ورجح مراقبون ان" ي�شهد االإقليم ح�شاراً اقت�شاديًا كبراً 
من قبل تركيا واإيران بعد رف�شهما اجراء اال�شتفتاء..                                   التفا�شيل يف امللحق االقت�شادي

يف خطوة تدل على تراجعه عن مواقفه املت�شنجة، بداأ اقليم كرد�شتان، 
االحد، ب�شكل ر�شمي بالرتاجع ومناق�شة مقرتح تقدمت به دول عظمى 
واالمم املتحدة لتاأجيل ا�شتفتاء اال�شتقالل املقرر ان يجري يف 25 ايلول 
�شيناق�س  لال�شتفتاء  االعلى  ان”املجل�س  كردي،  م�شدر  وقال  اجلاري. 
ان”املقرتح  ”.وا�شاف،  يعقده  اجتماع  خ��الل  املعلن  غر  املقرتح 
االإقليم مبفاو�شات منظمة  العراقية وحكومة  ين�س على بدء احلكومة 
كل  حل  �شبل  على  مفتوح  اأعمال  وبجدول  م�شبقة  ���روط  دون  من 
اىل  امل�شدر  م�شتقبال”.وا�شار  بينهما  والعالقة  اجلانبني  بني  امل�شاكل 
ان”املفاو�شات �شت�شتغرق �شنتني واالمم املتحدة �شتكون م�شوؤولة عن 
القيادي  ك�شف  ذلك  اىل  االتفاقات”.   هذه  جميع  تنفيذ  على  اال�راف 
يف التحالف الوطني، ر�شول را�شي، االحد، عن عقد اجتماع للرئا�شات 
ل�  ت�ريح  يف  را�شي  وقال  بغداد.  يف  ال�شيا�شية  الكتل  وقادة  الثالث 
»اجلورنال نيوز« ان "الرئا�شات الثالث وقادة الكتل ال�شيا�شية تعقد االن 
ا�شتفتاء كرد�شتان وتاأثراته يف  اجتماعا يف بغداد ملناق�شة تداعيات 
"االجتماع يهدف اىل مناق�شة  العراقي". واأ�شاف ان  ال�شيا�شي  امل�شهد 
االأطراف  جلميع  نظر  وجهه  وبلورة  واملركز  االإقليم  بني  ما  اخلالفات 
فوؤاد  اجلمهورية  "رئي�س  ان  اىل  الكردية".واأ�شار  فيها  مبا  ال�شيا�شية 
الكردية  االآراء  و�شيطرح  االجتماع  يف  الكردي  الوفد  �شيمثل  مع�شوم 
�شغط  ورقة  �شيكون  ان" االجتماع  اىل  االنتباه  را�شي  " .ولفت  كافة 
على رئي�س اإقليم كرد�شتان )املنتهية واليته( م�شعود بارزاين خ�شو�شا 
وان الدول العظمى طرحت الكثر من احللول واملبادرات لكن من دون 
جدوى من االإقليم" .  واأطلق الرئي�س فوؤاد مع�شوم مبادرة للحوار، بداأها 
بدعوة قادة وزعماء القوى ال�شيا�شية لعقد "اجتماعات مكثفة للتو�شل 
اإىل حلول ملمو�شة وعاجلة تكفل جتاوز االأزمة والتوجه اىل العمل معا 
النواق�س واالأخطاء". وت�شهد  االأهداف امل�شرتكة ومعاجلة  على حتقيق 
العالقات بني احلكومة االحتادية وحكومة كرد�شتان اأزمة خانقة على 
خلفية اإ�رار رئي�س االإقليم على اإجراء ا�شتفتاء �شعبي.  واأفادت م�شادر 

يف اجلي�س ال�شبت اأن قوات من اجلي�س العراقي �شتنت�ر يف عموم مناطق 
املو�شل/400  �شمال  كرد�شتان  اإقليم  حلدود  املتاخمة  نينوى  �شهل 
ال�شاد�شة  امل�شاة  "قوة من فرقة  اأن  واأكدت امل�شادر  �شمال بغداد.   كم 
نينوى  �شهل  مناطق  عموم  يف  �شتنت�ر  العراقي  اجلي�س  يف  ع�رة 
خالل ال�شاعات املقبلة اإىل جانب اللواء ٣٠ للح�شد ال�شعبي. واأو�شحت 
اأي حالة طارئة قد  االإنذار الحتواء  �شيدخل حالة  العراقي  "اجلي�س  اأن 
حتدث بني ف�شائل من احل�شد ال�شعبي والبي�شمركة الذين ينت�رون خلف 
ال�شاتر الرتابي الذي يف�شل بني اإقليم كرد�شتان وحمافظة نينوى" وكان 
رئي�س الوزراء حيدر العبادي لّوح باأنه م�شتعد للتدخل ع�شكريا اإذا اأدى 
اال�شتفتاء املزعوم يف اإقليم كرد�شتان اإىل وقوع اأعمال عنف .  بدوره، 
يف  العبادي  �شيلتقي  اأّنه  اأردوغ��ان،  طّيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اأعلن 
�شلطات  تعتزم  الذي  كرد�شتان  ا�شتفتاء  ب�شاأن  معه  للتباحث  نيويورك 
االإقليم اإجراءه يف 25 اأيلول/�شبتمرب. وقال اأردوغان يف املطار قبيل 
العبادي  العراق  وزراء  رئي�س  مع  لقاًء  "�شنجري  نيويورك،  اإىل  �شفره 
ب�شاأن اال�شتفتاء".واأ�شاف الرئي�س الرتكي "نحن نقول �شيئا لدينا حدود 
تبلغ 350 كلم مع العراق كما اأن هناك اأقرباءنا الرتكمان وم�شاركينا 
يف الدين وانتماوؤهم اإىل االأعراق الكردية والرتكمانية والعربية، ولكن 
اإذا توجهتم نحو تق�شيم العراق ال ن�شتطع اأن نقول لكم تف�شلوا وتابعوا".
وتوجه الرئي�س الرتكي رجب طيب اأروغان يوم اأم�س االأحد اإىل الواليات 
العامة  للجمعية  وال�شبعني  الثانية  الدورة  حل�شور  االأمركية  املتحدة 
العالقات بني احلكومة  التي تعقد يف نيويورك. وت�شهد  لالأمم املتحدة 
رئي�س  اإ�رار  خلفية  على  خانقة  اأزمة  كرد�شتان  وحكومة  االحتادية 
اإقليم كرد�شتان م�شعود بارزاين على اإجراء ا�شتفتاء �شعبي يوم اخلام�س 
االنف�شال  مفاو�شات  يف  للدخول  ميهد  اجلاري  ال�شهر  من  والع�رين 
عن العراق، وهو االأمر الذي ترف�شه احلكومة العراقية االحتادية ب�شكل 
قاطع. اىل ذلك رف�س ائتالف دولة القانون الذي يتزعمه نائب رئي�س 
العراقي،  ال�شاأن  يف  �شعوديًا  تدخاًل  )االحد(  املالكي  نوري  اجلمهورية 
م�شرا اىل اأن و�شاطة وزير الدولة ل�شوؤون اخلليج، ثامر ال�شبهان، متثل 

خطراً على وحدة العراق".

ائت��الف  "م�ش��تقلون" املن�ش��وية يف  ا�ش��تبعدت كتل��ة 
دولة القانون، االحد، الت�ش��ويت على اأع�ش��اء مفو�شية 
االنتخاب��ات اجلدد عازي��ة ذلك اىل عدم قناعة اأع�ش��اء 
الربمل��ان باملر�ش��حني. وق��ال النائب عن "م�ش��تقلون" 
�ش��ادق اللب��ان يف ت�ري��ح ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان" 
الربمل��ان العراقي غ��ر مقتنع باملر�ش��حني اجلدد االمر 
الذي دعا اىل تاأجيل الت�ش��ويت حتى ح�ش��م املو�ش��وع 
من قبل روؤ�ش��اء الكتل وهيئة رئا�ش��ة الربملان. واأ�شاف 
ان" اعرتا���س اأع�ش��اء الربمل��ان كان على اآلي��ة اختيار 
االأع�ش��اء والتدخالت احلزبية وال�شيا�ش��ية على اختيار 

املر�شحني. واأ�شار اىل ان" اختيار االع�شاء اجلدد مل يكن 
�ش��من ال�ش��وابط املعروفة م�ش��ددا يف الوقت ذاته على 
اخ�ش��اع جميع املر�ش��حني اىل ال�ش��وابط واالبتعاد عن 
التدخالت احلزبية يف اختيار املفو�شية ". ولفت اللبان 
االنتب��اه اىل �ش��عوبة ت�ش��ويت جمل�س الن��واب العراقي 
عل��ى املفو�ش��ني اجل��دد بالرغم من ق��رب انته��اء عمر 
املفو�ش��ية ب�ش��بب التدخالت احلزبي��ة ". واأدرج جمل�س 
النواب العراقي على جدول اعماله اأم�س الت�ش��ويت على 
اأع�شاء املفو�شية لكنه مت تاأجيله اىل اجلل�شات املقبلة.  
يذكر ان جمل�س النواب �شكل جلنة خرباء الختيار جمل�س 
املفو�ش��ني اجلديد وفقا لقانون املفو�ش��ية من عدد من 

اخلرباء من اع�شاء جمل�س النواب .

�ش��ّكل التفج��ر ال��ذي ا�ش��تهدف �ش��يطرة ف��دك غرب��ي 
النا�ري��ة م�ش��عى جدي��داً التف��اق ب��ني النا�ري��ة 

وال�شماوة لتاأمني احلدود االإدارية امل�شرتكة بينهما .
وقال حمافظ ال�شماوة فالح الزيادي ل�»اجلورنال نيوز« 
اثن��اء اجتماع��ه مع حماف��ظ ذي قار يحي��ى النا�ري: 
اجلرمي��ة  مكافح��ة  تك��ون  اأن  اولوياتن��ا  م��ن  جعلن��ا 
واالإره��اب عن�را اأ�شا�ش��يا يف االتف��اق االأمني اجلديد 
بني املحافظتني بعد العملية االرهابية التي ا�ش��تهدفت 
مطعم و�ش��يطرة ف��دك القريبة م��ن احل��دود االدارية مع 
يف  التباح��ث  اىل  نحت��اج  اأ�ش��بحنا  موؤك��دا  املثن��ى"، 

اجلان��ب االمن��ي وتب��ادل ال��روؤى واالتفاق عل��ى تفعيل 
وحت��دث  املعلوم��ات"  وتب��ادل  اال�ش��تخباري  اجله��د 
الزي��ادي ع��ن "تعاون م�ش��رتك بني الق��وات االمنية يف 
البوادي الوا�شعة والتي حتتاج اىل جهود امنية م�شرتكة 
لكرب م�ش��احة هذه االرا�ش��ي وت�ش��عبها ووجود اكرث من 
طري��ق وتفرع��ات متع��ددة وحدود �ش��حراوية �شا�ش��عة 
تربطها مع حمافظتي كربالء واالنبار ومن اجلنوب مع 
الب���رة، االمر ال��ذي يتطلب منا تعزي��ز اجلهود االمنية 
والعم��ل امل�ش��رتك" . واأ�ش��ار اىل انن��ا "�ش��نقوم بتاأمني 
حدودن��ا االإداري��ة مع جمي��ع املحافظات لك��ن االأولية 
�ش��تكون مع النا�رية ب�ش��بب ان املجامي��ع االإرهابية 
ت�شتهدف املناطق واحلدود امل�شرتكة بني املحافظتني، 

اتهم��ت جلنة النزاه��ة الربملانية الكت��ل ال�شيا�ش��ية بالوقوف وراء ا�ش��ت�راء 
الف�ش��اد يف وزارات وموؤ�ش�ش��ات الدول��ة ب�ش��ورة مرعبة.وق��ال نائ��ب رئي�س 
اللجن��ة احم��د اجلب��وري يف ت�ري��ح  �ش��حفي اأن جلن��ة وهيئ��ة النزاه��ة ال 
تتحمالن وحدهما نتائج الف�ش��اد امل�ش��ت�ري يف مفا�شل الدولة بل ان الكتل 
ال�شيا�ش��ية تتحمل ذلك الأنها م�ش��رتكة يف احلكومة ف�ش��ال عن ت�ش��رت بع�شها 
على املف�ش��دين والدفاع عنهم .  وا�ش��اف اإذا كان الع��راق من اأوىل الدول يف 
الف�ش��اد البد اأن تكون هناك وقفة من الكتل ال�شيا�ش��ية امل�ش��اركة يف ال�شلطة 
ملعاجلة االمر الذي ا�شبح يهدد امن املواطن و�شمعة بالده، مبينا اأن الف�شاد 
موجود يف اغلب موؤ�ش�ش��ات الدولة وهذا االأمر ال ي�ش��تطيع اأي وزير اأو م�شوؤول 
اإن��كاره لكن املعاجلة يف جلو�س الكتل ال�شيا�ش��ية والبح��ث يف حلول ناجعة 

من �ش��اأنها احلد منه وكبح جماحه. من جهته، اكد رئي�س كتلة الدعوة تنظيم 
الداخل النيابية علي البديري، ان بع�س الفا�ش��دين يف املوؤ�ش�شات "يتجولون 
بحري��ة" على الرغم من �ش��دور مذكرات قب�س �ش��دهم، داعي��ا رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حي��در العبادي اىل ت�ش��كيل جلن��ة خا�ش��ة ملتابعة تفعي��ل مذكرات 
القب�س بحق هوؤالء الفا�ش��دين. وقال البديري يف ت�ريح �شحفي ان "بع�س 
امل�ش��وؤولني الكبار واملتنفذين يف الدولة العراقية لي�س من م�شلحتهم تفعيل 
مذك��رات القب���س بح��ق بع�س الفا�ش��دين يف موؤ�ش�ش��ات الدولة وامل�ش��ارف 
االهلية خ�ش��ية ك�ش��ف اأولئك الفا�ش��دين ا�شماءهم او �ش��فقاتهم الفا�شدة التي 
تورط��وا فيها معهم". وبني ان "على الق�ش��اء العراقي وهيئة النزاهة وديوان 
الرقاب��ة املالية عدم اخل�ش��وع اىل تلك ال�ش��غوط وان تك��ون هنالك مركزية 
مبتابع��ة مذك��رات القب���س وتفعيله��ا". وا�ش��اف البدي��ري، ان "الكث��ر من 
الفا�شدين لي�شوا داخل البلد والبع�س منهم يتحرك بحرية داخله، ومن ثم فاإن 

على وزارة اخلارجية متابعة اولئك الفا�ش��دين يف خارج البلد"، داعيا رئي�س 
ال��وزراء حيدر العب��ادي واجلهات الرقابي��ة والق�ش��ائية اىل "تنفيذ مذكرات 
القب���س بحق املوجودين منه��م يف داخل البلد". وتاب��ع ان "هنالك �رورة 
لت�ش��كيل جلنة جامعة للجهات الرقابية ترتبط برئي�س الوزراء مبا�رة كي ال 
يتم ال�ش��غط عليها من قبل حيتان الف�ش��اد وتخت�س مبتابعة ق�شايا القب�س 
بحق الفا�شدين يف موؤ�ش�شات الدولة. حمى اال�شتجوابات التي فتحت بابًا اآخر 
من ابواب ال�راع ال�شيا�ش��ي يف العراق، و�ش��عي كل منهم لالطاحة بخ�شمه، 
كانت هذه الظاهرة االبرز يف ال�راع املتوا�شل بني الكتل واالحزاب احلالية 
خالل ال�ش��هر احلايل.. وكانت اخرها ما اكده الع�شو يف جلنة النزاهة “حممد 
كون” بان االيام املقبلة �شت�شهد ا�شتجواب وزراء يف حكومة العبادي هم كل 
من وزير الرتبية” حممد اإقبال “واخلارجية “اإبراهيم اجلعفري” وال�ش��حة” 

عديلة حمود “. 

ك�ش��ف م�ش��وؤول يف وزارة االوق��اف وال�ش��وؤون الدينية يف 
حكوم��ة اقلي��م كرد�ش��تان: ان��ه وعل��ى عك�س جمي��ع دول 
الع��امل، هناك 15 الف �ش��خ�س يف كرد�ش��تان يتقا�ش��ون 
روات��ب، عل��ى اعم��ال "ال�ش��الة والعب��ادة" يف اجلوام��ع، 
م�ش��را اىل ان ذل��ك ي�ش��كل حم��ال ثقي��ال عل��ى احلكوم��ة 
ووزارة االوق��اف. وقال مري��وان نق�ش��بندي مدير االعالم 
والثقافة يف وزارة االوقاف وال�ش��وؤون الدينية يف حكومة 
اقليم كرد�ش��تان يف اطار م�ش��اركته مبلتقى )اآفاق ما بعد 
اال�ش��تفتاء واال�ش��تقالل( يف جامع��ة جيه��ان باربي��ل: ان 
اغ��رب ام��ر يف النظام احلكوم��ي يف االقليم ه��و ان وزارة 
االوق��اف ت���رف روات��ب ل��� 15 ال��ف �ش��خ�س يف اقليم 
كرد�ش��تان، فقط النهم يقومون باعمال ال�شالة والعبادة، 
م�شرا اىل ان ذلك ال يوجد يف اي نظام حكومي يف العامل.

وا�ش��اف نق�ش��بندي: ان��ه يف جمي��ع دول الع��امل، اعم��ال 
ال�ش��الة والعبادة امر �شخ�ش��ي يقوم بها ال�ش��خ�س لوجه 
اهلل وهي "اختيارية"، م�ش��تدركًا بالقول "هل من املعقول 
ان ي�ش��لي النا�س يف كرد�شتان من اجل املال وليتقا�شوا 
روات��ب"، م�ش��را اىل انهم "ا�ش��بحوا ثقال على كرد�ش��تان.

ومل يك�ش��ف نق�ش��بندي ال�ش��كل او الطريقة التي يتقا�ش��ون 
به��ا رواتبهم، اال انه ق��ال: "اذا ما بقيت هذه امل�ش��كلة يف 
امل�شتقبل، فانه يجب الك�شف عنها". اىل ذلك �شلطت وكالة 
"ايكورد االخبارية" ال�شوء على احتيال االقليم مبا يتعلق 
باملوظفني والرواتب البيومرتية االلكرتونية، امل�شتخدمة 
يف كل الدوائر من اجل تقليل ن�ش��بة الف�ش��اد وزيادة ن�شبة 
النزاه��ة وال�ش��فافية يف القطاع��ات احلكومي��ة. وا�ش��ارت 
الوكال��ة يف تقريرها الذي ترجمت��ه »اجلورنال نيوز«، اىل 
ان اك��رث من 1.4 ملي��ون موظف م�ش��جل يف نظام رواتب 

اقليم كرد�شتان.

وحدات جديدة من الجيش العراقي تنتشر بمحاذاة اإلقليم

معصوم ممثال عن الكرد.. الرئاسات وقادة الكتل يتشاورون في بغداد وكردستان تبدأ خطوات التراجع بحجة مقترح أممي!! 

من يغلق باب الفساد؟... مذكرات قبض بحق متنفذين في الدولة وكتلهم تحصنهم بوجه القضاء

احتيال واسع في رواتب كردستان.. 15 ألف شخص يتقاضون رواتب على "الِعبادة والصالة"

لعدم القناعة بالمرشحين.. البرلمان يستبعد 
التصويت على أعضاء المفوضية الجدد 

بعد خراب فدك وسقوط عشرات الضحايا.. ذي 
قار والمثنى تسدان "الثغرات" في بادية السماوة 

بغداد- خاص

بغداد – خاص
 

بغداد – الجورنال نيوز 

السماوة - الجورنال

ترجمة – دانيا رافد

بغداد-الجورنال 
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منتخب الناشئين يواصل إعداده المتواضع 
وخبراء متفائلون باإلنجاز في مونديال الهند

خاليا "داعشية" مستيقظة تهدد ديالى وهذه أسباب عدم استهداف األميركيين قافلة عناصر التنظيم الداخلة من سوريا

المدارس األهلية تستحوذ 
على رغبات األهالي
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