
اعلن امر فوج �ص��قور ال�ص��حراء مبحافظ��ة االنبار العقيد 
�ص��اكر الري�ص��اوي ان م��ن اهم اولوي��ات عملي��ات تطهري 
املناط��ق الغربية هي تاأمني ال�رشيط احلدودي بني العراق 
و�ص��وريا وقط��ع خط��وط متويل داع���ش االرهاب��ي غربي 
االنبار . وقال الري�ص��اوي ملرا�ص��ل »اجلورن��ال نيوز« ان" 
احلدود العراقية ال�ص��ورية متتد من منف��ذ الوليد احلدودي 
م��رورا مبنف��ذ ق�ص��اء القائم و�ص��وال اىل �ص��حراء االنبار 

واملو�ص��ل م��ا يتطلب تاأم��ني ال�رشيط احل��دودي بالكامل 
والوديان وخ�صو�صا وادي حوران االخطر امنيا منذ عام 
2006 ". وا�صاف ان" القوات االمنية تعمل على مت�صيط 
مناطق ال�ص��حراء وطم��ر الكهوف وتفتي���ش وادي حوران 
وام الل��وز ووادي �ص��فر ومك��ر الذيب التي يج��ب تاأمينها 
ل�ص��مان عدم ا�صتخدمها من قبل التنظيم االرهابي كمقار 

بديلة له بعد حترير راوه والقائم".
وا�ص��ار الري�ص��اوي اىل ان" مع��ارك حتري��ر راوه والقائ��م 
�ص��تنتهي قريبا بعد هروب قيادات داع�ش اىل �ص��وريا ومل 

يتب��ق منهم اىل عنا�رش قليلة جدا ومن جن�ص��يات عراقية 
فقط.

اىل ذلك، ك�ص��ف م�ص��در امني يف قي��ادة عمليات اجلزيرة 
مبحافظ��ة االنبار ع��ن وجود االرهابي اب��و بكر البغدادي 
ب��ني ناحي��ة العبيدي ومنطق��ة الرمانة يف ق�ص��اء القائم 

غربي االنبار .
ان" املعلوم��ات   » »اجلورن��ال  امل�ص��در ملرا�ص��ل  وق��ال 
اال�ص��تخبارية ترج��ح وج��ود االرهابي ابو بك��ر البغدادي 
ب��ني ناحية البغ��دادي ومنطقة الرمانة يف ق�ص��اء القائم 

غربي االنبار مع عدد من قادته وعنا�رشه".
وا�ص��اف ان" الق��وات االمني��ة تعم��ل على حتدي��د موقعة 
لق�ص��فه وتدمري مقاره��م واوكارهم مع تدم��ري العجالت 

التي ي�ص��تقلونها"
ب��دوره، اعل��ن قائد احل�ص��د الع�ص��ائري للمناط��ق الغربية 
ال�ص��يخ ع��واد ال ع�ص��مان اجلغيفي اجلمع��ة تطهري ثالث 
ق��رى هي النهية واملوايل ونزوة يف حماور ق�ص��اء القائم 

غربي االنبار .
وقال اجلغيفي ملرا�ص��ل اجلورنال نيوز ان القوات االمنية 

نفذت عمليات تفتي�ش وبحث يف القرى املحررة يف حماور 
القائم ومعاجلة العبوات النا�صفة واملباين املفخخة لفتح 
الطرق امام الدروع والدبابات للتقدم �صوب مركز القائم . 
وا�ص��اف ان الق��وات االمني��ة م��ع ق��رار تاأخ��ري وايق��اف 
العملي��ات مل��دة 24 �ص��اعة العط��اء الوقت ام��ام العوائل 

املدنية للخروج من مناطقهم ونقلهم اىل مراكز االيواء .
واعل��ن اآمر الفوج الثالث يف قيادة عمليات االنبار املقدم 
ح�ص��ن العزاوي اجلمعة تطهري منطقة 70 جنوبي ق�ص��اء 

القائم غربي االنبار ورفع العلم العراقي فوق مبانيها .

وق��ال الع��زاوي ملرا�ص��ل »اجلورن��ال ني��وز« ان" الق��وات 
االمنية حررت بالكامل منطقة -70 جنوبي القائم والتي 
ت�صم مباين مدنية ومعامل �صناعية وحمال جتارية وتعد 
املدخل الرئي�ص��ي اجلنوبي لق�ص��اء القائ��م ومت رفع العلم 
العراقي فوق مبانيها". وا�صاف ان" القوات االمنية تعمل 
عل��ى تاأم��ني املب��اين وتفتي�ش املن��ازل بالكامل حت�ص��با 
لوجود عنا�رش ارهابية فيها، علما ان املنطقة حررت من 
دون مقاوم��ة من عنا�رش ع�ص��ابات التنظيم الذين هربوا 

اىل العمق ال�صوري". 

لجنة تعويض ضحايا اإلرهاب في مجلس الوزراء "تبتز" ذوي الشهداء وتستهين بتضحياتهم!!

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

Sun.29 Oct. 2017 issue no 448 االحد 29 تشرين االول 2017 العدد

أمنيات الوالدين ال تتفق مع 
تطلعات األبناء

الطرق الصحيحة لبشرة 
خالية من البقع و العيوب

05070910

العمليات  مت�رشري  تعوي�ش  جلنة  ان  عن  بغداد،  حمافظة  جمل�ش  خا�ش:ك�صف  بغداد- 
االإرهابية امل�صكلة يف االمانة العامة ملجل�ش الوزراء "تبتز" ذوي ال�صهداء وتعاملهم ب�صكل 
مت�رشري  تعوي�ش  "جلنة  ان  �صحفي،  ت�رشيح  يف  املطلبي،  �صعد  املجل�ش  ع�صو  وقال  �صيء. 
وبني  لرتويج معامالتهم".  مراجعتهم  عند  ال�صهداء،  عائالت  احرتام  ا�صاءت  االإرهابية،  العمليات 
مت�رشري  تعوي�ش  جلنة  �صد  املحافظة،  جمل�ش  اىل  �صكاوى  قدموا  ال�صهداء  ذوي  من  "الكثري  ان 
العمليات االإرهابية التابعة لالمانة العامة ملجل�ش الوزراء". واأو�صح املطلبي ان "عوائل ال�صهداء تعاين 
�صوء املعاملة واالبتزاز يف دوائر جلنة تعوي�ش مت�رشري العمليات االإرهابية، حيث تعرَقل معامالتهم وال 
اإدارة  بتغيري  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ش  "قيام  �رشورة  واكد  اللجنة".  موظفي  قبل  من  باحرتام  يعاملون 
اللجنة، باالإ�صافة اىل متابعة عمل موؤ�ص�صة ال�صهداء"، الفتًا النظر اىل ان "عائالت ال�صهداء تعامل بق�صوة وتطرد من 
الدوائر التي تراجع فيها الكمال معامالتهم". وطالب موؤ�ص�صة ال�صهداء "باإن�صاف هذه ال�رشيحة واملطالبة بحقوقهم 

بداًل عن عدم االن�صات اىل اأ�صواتهم، واحرتام متطلباتهم ملا قدموه من ت�صحيات للوطن". 

الوفد  ان  احلديثي  �صعد  العراقية  احلكومة  با�صم  املتحدث  اأكد 
والق�صايا  اال�صتفتاء  يبحث  لن  بغداد  اىل  �صي�صل  الذي  الكردي 
املتنازع  املناطق  يف  الع�صكري  االنت�صار  اآلية  وامنا  ال�صيا�صية، 

عليها لتاليف ال�صدام الع�صكري. 
الهجمات  من  للحد  تاأتي  املباحثات  هذه  ان  احلديثي،  واأ�صاف 
وفق  اال  تعمل  ال  بغداد  ان  موؤكدا  د�صتوري،  وغطاء  وبتوافق 
ال�صبت،  ال�صعبي  النافذ. وك�صف قادة يف احل�صد  العراقي  الد�صتور 
ت�صليم  على  واربيل  بغداد  بني  ع�صكرية  مفاو�صات  اج��راء  عن 
املركزية  احلكومة  اىل  قتال  دون  من  عليها  املتنازع  املناطق 
“. وقال االمني العام حلركة بابليون ريان الكلداين يف ت�رشيح 
مع  جارية  ع�صكرية  مباحثات  "هناك  اأن  نيوز«،  ل�»اجلورنال 
العراق  �صمال  عليها   املتنازع  املناطق  لت�صليم  الكردي  اجلانب 
توجيهات  ح�صب  املركزية  احلكومة  اىل  قتال  دون  من  �صلميًا 
ان"  ".واأ�صاف  العبادي  حيدر  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد 
اىل  �صلميا  عليها  املتنازع  املناطق  �صي�صلم  الكردي  اجلانب 
 ."2003 بعد  ما  االأزرق  اخلط  اىل  وين�صحب  االحتادية  احلكومة 
اإقليم كرد�صتان، نفت  التابعة اىل حكومة  البي�صمركة  لكن وزارة 
على  واربيل  بغداد  بني  ر�صمي  ع�صكري  تن�صيق  وج��ود  ال�صبت، 
االمني  وقال   ." �صاعة   ٢٤ ملدة  الع�صكرية  القوات  حركة  اإيقاف 
العام للوزارة جبار ياور يف ت�رشيح ل�»اجلورنال نيوز«، انه “ال 
امل�صرتكة  االحتادية  القوات  ر�صمي بني  اتفاق  او  تن�صيق  يوجود 
ووزارة البي�صمركة على ايقاف حتركات القوات االحتادية واطالق 
النار، ملدة 24 �صاعة يف املناطق املختلف عليها او ت�صكيل جلنة 
افاد،  �صيا�صي  م�صدر  وكان  املذكورة”.  املناطق  الإدارة  ميدانية 
باأن رئي�ش اأركان اجلي�ش عثمان الغامني، ورئي�ش الوفد الكردي 
املفاو�ش �صريوان بارزاين، �صيعلنان من املو�صل االتفاق ب�صاأن 
“الغامني  اإن  املناطق املتنازع عليها يف نينوى. وقال امل�صدر 

وبارزاين �صي�صالن بعد �صاعة اإىل املو�صل، الإعالن االتفاق ب�صاأن 
املناطق املتنازع عليها يف حمافظة نينوى”.ي�صار اإىل ان رئي�ش 
العمليات  اإيقاف  اجلمعة،  اأك��د  العبادي،  حيدر  ال��وزراء  جمل�ش 
الع�صكرية يف �صمايل العراق، ملدة 24 �صاعة، لغر�ش ف�صح املجال 
لقوة احتادية لفر�ش �صيطرتها على املناطق املتنازع عليها من 

دون قتال واإراقة الدماء . 
بني  املفاو�صات  ان  ال�صبت،  نينوى،  حمافظة  جمل�ش  اكد  كما 
املناطق  ت�صليم  على  لالتفاق  جارية  م��ازال��ت  وارب��ي��ل  بغداد 
املتنازع عليها واملنافذ احلدودية، يف حني ا�صار اىل ان خم�ش 

نواٍح ومنفذ تف�صل املفاو�صات عن االنتهاء.    
خا�ش  ت�����رشي��ح  يف  العبار"  "ح�صام  اللجنة  ع�صو  وق���ال 
ل�»اجلورنال نيوز«،ان "املفاو�صات مازالت جارية لوقف اطالق 
اجل  املفاو�صات من  املزيد من  واجراء  واربيل  بغداد  النار بني 
التي  احلدودية  واملنافذ  عليها  املتنازع  املناطق  على  االتفاق 
"املناطق  ان  االحتادية".واأ�صاف  احلكومة  اىل  ت�صليمها  �صيتم 
املتنازع عليها حتى االن ت�صمل ناحية القو�ش وق�صاء ال�صيخان 
واملنفذ احلدودي "ابراهيم اخلليل" وفي�صخابور وناحية فايدة ".

كرد�صتان  اإقليم  وف��د  با�صم  املتحدث  ك�صف  ذل��ك  غ�صون  يف 
ا�صتئناف  ق��رب  ع��ن  ال�صبت،  ب���رية،  اأح��م��د  �صعدي  امل��ف��او���ش 
بني  العالقة  امل�صاكل  حل��ل  وارب��ي��ل  ب��غ��داد  ب��ني  املفاو�صات 
ان" الوفد  نيوز«،  ل�»اجلورنال  الطرفني".وقال برية يف ت�رشيح 
الكردي �صي�صتاأنف مفاو�صاته مع بغداد يف غ�صون االأيام القليلة 

املقبلة حلل جميع امل�صاكل العالقة بني االإقليم واملركز ".
ق�صية  هي  بغداد  يف  �صتطرح  التي  امللفات  اأب��رز  ان"  واأ�صاف 
احلكومة  يف  وامل�صاركة  االإقليم  وموازنة  ورواتبهم  البي�صمركة 
طرح  با�صتثناء  الفيدرالية  واملوؤ�ص�صات  ال�صيا�صي  والتوافق 
مو�صوع اال�صتفتاء الذي يعّد جممدا من جانب االإقليم ".واأ�صار اىل 
ان" وقف اإطالق النار الذي اأعلنه رئي�ش الوزراء "حيدر العبادي" 

�صي�صهم يف اجراء حوار مع بغداد ".

ي�ص��هد اقليم كرد�ص��تان العراق ازمة خانقة برواتب 
موظفيه خ�صو�صا بعد اجراء اال�صتفتاء يف اخلام�ش 
والع�رشي��ن م��ن ال�ص��هر املا�ص��ي، يف ح��ني اعلن��ت 
حكوم��ة االقلي��م موع��د ���رشف روات��ب بي�ص��مركة 

الزيرفاين وقيادة �رشطة الدفاع والطوارئ.
واعلن��ت وزارة املالية يف حكومة اقليم كرد�ص��تان، 
ال�ص��بت، جدواًل جديداً لتوزيع رواتب ال�ص��هر الثامن 
روات��ب  توزي��ع  �ص��يتم  اجل��دول  وبح�ص��ب   . )اآب( 
قيادة بي�ص��مركة الزيرف��اين وقيادة �رشط��ة الدفاع 

والط��وارئ يومي االحد واالثن��ني املقبلني يف حني 
مل يتطرق اجل��دول اجلديد اىل مواعيد �رشف رواتب 

الوزارات واملوؤ�ص�صات احلكومية االخرى.
و�ص��هدت رواتب االقليم ازمة حقيق��ة ابان احلكومة 
االحتادية ال�ص��ابقة بقيادة نائب رئي�ش اجلمهورية 
احل��ايل ن��وري املالك��ي، وبعده��ا مت االتف��اق على 
منح االقلي��م %17 من املوازن��ة االحتادية مقابل 
ت�ص��دير 550 ال��ف برمي��ل نف��ط يومي��ا م��ن نفطه 
مل�ص��لحة احلكوم��ة االحتادي��ة، لكن بعد م��دة اأُعلن 
وقف االتف��اق، وما عزز االزمة بني املركز واالقليم 

هو اال�صتفتاء املثري للجدل.

دع��ا ائتالف دول��ة القان��ون، ال�ص��بت، اىل القاء 
القب���ش عل��ى ق��ادة احت��اد الق��وى املطلوب��ني 
للق�ص��اء، يف ح��ني �ص��دد عل��ى ���رشورة اقام��ة 
املوؤمترات التاأ�صي�ص��ية جلميع القوى ال�صيا�ص��ية 

داخل بغداد.
و�ص��دد النائب ع��ن االئتالف "حممد ال�ص��يهود" 
يف ت�رشي��ح خا���ش ل�»اجلورن��ال ني��وز« "على 
���رشورة اقام��ة ودعم املوؤمت��رات جلميع القوى 
"اقام��ة  ان  م�ص��يفًا  بغ��داد"،  يف  ال�صيا�ص��ية 
املوؤمترات ال�صيا�ص��ية ر�صالة مهمة وكبرية ت�صري 

اىل االم��ن واالم��ان واال�ص��تقرار يف العا�ص��مة 
بغداد".

للمطلوب��ني  ال�ص��ماح  ميك��ن  "ال  ان��ه  واأ�ص��اف 
املوؤمت��ر  اىل  باحل�ص��ور  العراق��ي  للق�ص��اء 
داعي��ًا  العراقي��ة"،  الق��وى  التاأ�صي�ص��ي الحت��اد 
اىل "الق��اء القب���ش بح�ص��ب الته��م املوجهة اىل 
ق��ادة االحتاد املطلوبني للق�ص��اء امثال خمي�ش 

اخلنجر وعمر احلمريي وناجح امليزان".
هذا وت�صري م�صادر اىل نية احتاد القوى العراقية 
عق��د موؤمت��ره التاأ�صي�ص��ي االأول خ��الل ت�رشي��ن 
الث��اين املقب��ل يف بغ��داد ومن بني امل�ص��اركني 
خمي�ش اخلنجر وناجح امليزان وقيادات اأخرى.

 طالبت احلركة الدميقراطية اال�صورية، با�صتحداث حمافظة �صهل نينوى وفقًا 
للد�ص��تور العراقي، موؤكدة حدوث ا�صابات بني �ص��فوف املدنيني يف مناطق 
تل�صقف وباقوفا والقو�ش نتيجة للمواجهات بني القوات االحتادية وبي�صمركة 
الب��ارزاين". وقال��ت احلرك��ة يف بي��ان ال�ص��بت، ان "م��ا حدث م��ن قتال بني 
القوات االحتادية وبي�ص��مركة الربزاين، جاء نتيجة ا�ص��تفتاء ايلول املا�صي"، 
منا�ص��دة اجله��ات املعني��ة "مبعاجل��ة االختالف��ات والتنازعات باال�ص��اليب 
والطرق الد�ص��تورية القانونية، �ص��لميا وبان�ص��اف، بعيدا عن منهجيات لوي 
االذرع وفر�ش االمر الواقع". واأ�ص��افت بح�ص��ب البي��ان ان "هناك تاأخراً يف 
املعاجلات ال�صلمية يف حمور تل�صقف – القو�ش ب�صهل نينوى، والدفع باجتاه 
تاأزمي االو�ص��اع يف بلدات �ص��عبنا". واأكدت "حدوث عملي��ات نزوح جماعي 
ل�ص��كان املناطق املذكورة بعد عودتهم قبل ا�صهر اىل مناطقهم اإثر تهجريهم 
م��ن قبل داع���ش االإرهابي". وطالبت احلركة “بت�ص��ليم املل��ف االأمني البناء 
املنطق��ة ومتكينهم، من اجل حماية املناطق وم�ص��ك املل��ف االأمني، ومن ثم 

تفعيل قرار ا�ص��تحداث حمافظة �صهل نينوى وفق االطار الد�صتوري"، منا�صدة 
"با�صتبعاد بلدات �صهل نينوى من النزاعات، وعدم اتخاذ العوائل من الن�صاء 
واالطف��ال دروع��ا ب�رشي��ة لالحتماء به��ا، او جعلها وقودا لل���رشاع". ومتثل 
مناطق �صهل نينوى، مناطق متنازع عليها بني حكومتي بغداد واربيل، حيث 
تعاين اليوم القتال الدائر بني القوات االحتادية وبي�صمركة البارزاين، خا�صة 
وان تلك املناطق مت حتريرها منذ ما يقارب ال� 3 ا�صهر من داع�ش االإرهابي، 
و�ص��هدت عودة للعوائل النازحة اليها. واأعلنت الهيئة التن�صيقية للرتكمان ان 
"موقفها موحد جتاه ت�صكيل حكومة كركوك املحلية وان لديها ا�صرتاتيجية 
خا�ص��ة وموحدة بهذا ال�ص��اأن". وقال رئي�ش اجلبهة الرتكمانية النائب ار�ص��د 
ال�صاحلي، ال�صبت، يف بيان "كان اجتماعنا مهما الأننا بحثنا جميع امللفات 
االأمنية واالإدارية وال�صيا�صية عقب ب�صط �صيادة القانون يف كركوك واملناطق 
املتنازع عليها". و�ص��دد ال�ص��احلي على اأنه "يج��ب ان تكون حكومة كركوك 
املحلية اجلديدة مبنية على اأ�صا�ش التوافق وبالن�صب لكل مكون من الرتكمان 
والعرب والكورد ٣٢٪ و ٤٪ للمكون امل�صيحي يف املنا�صب االإدارية واالأمنية 
والدوائ��ر". ال�ص��احلي اأك��د ان "الهيئ��ة التن�ص��يقية للرتكمان �ص��تلتقي رئي�ش 

الوزراء وقادة الكتل ال�صيا�ص��ية يف بغداد ب�ص��اأن املناطق التي فر�ص��ت عليها 
�صيادة القانون وحتديدا كركوك وموقف الرتكمان الداعي اىل وحدة وا�صتقرار 
الع��راق". م��ن جان��ب اخر طال��ب النائب عن ائت��الف دولة القانون من�ص��ور 
البعيجي رئا�ص��ة جمل�ش النواب برفع احل�ص��انة عن النواب االنف�صاليني من 
اجل تقدميهم اىل الق�ص��اء حلنثهم باليمني الذي اق�ص��موا به حلفظ البلد ار�صًا 
و�صماًء وماًء".وقال البعيجي يف بيان �صحفي، ال�صبت، ان" هناك اعداداً اكرب 
من اال�ص��ماء الذين مت تقدميهم اىل رئا�ص��ة جمل�ش النواب �صاركوا وحثواعلى 
اجراء اال�ص��تفتاء داعمني لالنف�ص��ال ووقفوا بوجه القوات االمنية وحر�ص��وا 
�ص��دها لذل��ك على جمل���ش النواب اتخاذ جمي��ع االجراءت القانونية �ص��دهم 
حتى تتم حما�ص��بتهم ح�ص��ب القانون بعد رفع احل�ص��انة عنهم ".وا�صاف ان 
هن��اك جتروؤاً وجت��اوزاً كبرياً على البل��د من قبل هذه اال�ص��ماء لذلك يجب ان 
ال مت�ص��ي ه��ذه احلادثة من دون عق��اب بعد ان جت��اوزوا كل اخلطوط احلمر 
�ص��اربني الد�ص��تور والقانون عر�ش احلائط، ومن ثم يجب ان ت�ص��هد اجلل�ص��ة 
املقبلة رفع احل�ص��انة عنهم وايقاف جميع م�صتحقاتهم ورواتبهم وتقدميهم 

اىل الق�صاء العراقي حتى ينالوا جزاءهم العادل عما ارتكبوه وقاموا به".

 ق��ال رئي�ش جمل���ش حمافظة ذي قار حميد الغ��زي ان املجل�ش 
الزم املحافظ رئي�ش اللجنة العليا لتوزيع قطع االرا�ص��ي يحيى 
النا���رشي ومدير بلدي��ة النا�رشية بحل م�ص��كلة قطع ارا�ص��ي 
ال�ص��هداء الواقع��ة يف منطق��ة اال�ص��ديناوية، وا�ص��تبدالها بقطع 
ارا���شٍ متمي��زة . واك��د الغ��زي ل�»اجلورنال ني��وز« ان اجلهات 
املعنية بتاأخري ح�ص��م امللف املذكور، �صتواجه م�صاءلة من قبل 
ل اجلهة املق�رشة م�صوؤولية كاملة امام الهيئة  املجل�ش، و�صتحمَّ
العامة للمجل�ش . واأو�صح اأن هيئة احل�صد ال�صعبي يف النا�رشية 
رف�ص��ت قطع االأرا�ص��ي التي ُوزعت العام املا�ص��ي على عوائل 
ال�ص��هداء، مطالبة با�ص��تبدالها باأخرى يف اأماك��ن مميزة تتوافر 
فيه��ا اخلدم��ات العام��ة لكون االرا�ص��ي املوزع��ة عليهم تعني 

م�ص��اكل جتاوز وغري حم�ص��ومة من قبل القانون . وا�صار اىل اأن 
امل�ص��كلة القانونية يف معاجلة الو�ص��ع تكمن يف عدم ا�صتمالك 
القط��ع اإال بعد اإبطال القيد املوجود يف بلدية النا�رشية وهذا ال 
يتم اال باإقامة دعوى ق�صائية من قبل عوائل ال�صهداء واحلل هو 

اإيجاد بديل واأماكن اخرى بداًل عن االنتظار حل�صم املو�صوع .
وب��ني ان البلدية قامت با�ص��تبدال قطع اأرا�ص��ي �ص��هداء القوات 
االمني��ة  واحل�ص��د ال�ص��عبي الت��ي مت توزيعه��ا يف وقت �ص��ابق، 
و�صت�ص��مل 150 قطع��ة ار�ش �ص��كنية يف مرك��ز املحافظة وهو 
احلل الذي �صنلتزم به وفاء لدماء االبطال الذين �صحوا من اجل 

االر�ش والعر�ش.
وكان��ت م�ص��ادر يف هيئة احل�ص��د ال�ص��عبي اكدت ان االأرا�ص��ي 
املخ�ص�صة لعوائل ال�صهداء بخ�صة الثمن ويف مناطق نائية وان 

وزارة البلديات ودوائرها تتحمل م�صوؤولية ما يجري.

أنقرة تنتظر نتائجها على أحّر من الجمر 

مفاوضات عسكرية لتسليم المناطق المتنازع عليها دون قتال والكرد يرسلون وفدًا لحسم معوقات االنتشار العسكري 

المسيحيون يطالبون بمحافظة "سهل نينوى" والتركمان يشكلون حكومة كركوك ونواب االنفصال أمام القضاء

الناصرية: حل مشكلة أراضي شهداء الحشد الشعبي التي تواجه عقبات قانونية 

امتعاض في السليمانية من حصر أربيل دفع الرواتب 
بقادة "الزيرفاني والدفاع" فقط

تهيئة أوامر القبض إليداعهم السجن.."الخنجر" 
و"الحميري" و"الميزان" في بغداد 

بغداد- خاص 

بغداد – هبة نور الدين 

 بغداد – الجورنال نيوز

بغداد- خاص
الناصرية – شاكر عواد

األنبار- الجورنال نيوز
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كريستيانو رونالدو يواجه تحديًا
جديداً أمام جيرونا في الليغا 

أولويات معارك تطهير الغربية لتأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا واحتمالية وجود البغدادي قائمة!

التعامل بالدنانير الفاطمية 
المصرية في بغداد
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