
اعل��ن القي��ادي يف احل�شد ال�شعبي مبحافظ��ة االنبار كرمي 
احلديثي ان جهات �شيا�شي��ة وحزبية و�شخ�شيات متنفذة 
تعمل على ابقاء خميمات النازحني يف الرمادي واخلالدية 
والعامري��ة لكونهم م�شتفيدين م��ن امل�شاريع املالية التي 
يح�شلون عليها . وقال احلديثي ملرا�شل »اجلورنال نيوز« 
ان" هن��اك �شخ�شي��ات �شيا�شي��ة وحكومي��ة منتفع��ة من 
خميمات النازحني حيث يت��م تاأجري االرا�شي للمنظمات 

وبي��ع املاء وت�شغي��ل املولدات الكهربائي��ة و�رسقة مبالغ 
مالي��ة تخ�ش���ص للعوائ��ل النازح��ة م��ن جه��ات دولية". 
وا�ش��اف ان" مكا�ش��ب مالية هائلة يت��م التالعب بها من 
قبل جهات حزبية و�شخ�شيات متنفذة معروفة يف االنبار 
منه��ا �رساء امل��واد الغذائي��ة والطبي��ة واالغطي��ة وان�شاء 
اخلي��ام التي ال تنف��ذ اال على الورق فق��ط وتذهب االموال 
يف جي��وب الفا�شدين". وا�شار احلديثي ان" ملفات الف�شاد 
امل��ايل كبرية يف خميم��ات النازحني واجلهات املعنية ال 
تتدخ��ل يف حما�شبة هوؤالء ب�شبب وجود �شما�رسة يدفعون 

االم��وال ملن��ع الك�ش��ف ع��ن ال�رسق��ات الت��ي حت��دث يف 
خميم��ات النازحني يف الرمادي وق�شاء عامرية الفلوجة 
واخلالدي��ة التي ت�ش��م مئات اال�رس النازح��ة". من جانب 
اآخ��ر، اعلن القيادي يف احل�شد الع�شائري مبحافظة االنبار 
ال�شي��خ ابراهي��م الدليم��ي قلة التع��اون مع اجه��زة االمن 
يف االنب��ار من ج��راء اعتقال م��ن يبّلغ عن م��كان وجود 
عنا���رس تنظي��م داع�ص االرهابي . وق��ال الدليمي ملرا�شل 
»اجلورن��ال ني��وز« ان" الكارث��ة الت��ي حت��دث يف بع���ص 
مناط��ق االنب��ار ه��ي اعتقال وك�ش��ف ا�شماء م��ن يتعاون 

م��ع القوات االمنية يف مالحقة املطلوبني ومناطق متركز 
خالي��ا االرهاب ما ادى اىل قلة تعاون االهايل مع اجهزة 
االم��ن". وا�ش��اف ان" عدداً كبرياً م��ن احلاالت حدثت يف 
الرمادي والغربية م��ن اعتقال املواطنني ممن تعاون مع 
القوات االمنية يف ك�شف مكان وجود املطلوبني وخمابئ 
اال�شلحة وه��ذا االمر ت�شّبب بتخوف االه��ايل من التعاون 
م��ع اجلي�ص وال�رسطة". وا�ش��ار الدليمي ان" بع�ص �شباط 
ومنت�شبي ال�رسطة يتعامل��ون بتعاٍل وتكرب مع املواطنني 
وكاأنه��م هم من حرروا االنبار ون�شوا وتنا�شوا كيف �شيطر 

داع�ص االرهابي على اغلب اق�شية ونواحي املحافظة يف 
�شاعات بعد ان تركوا اال�شلحة والدبابات والدروع خلفهم 

لي�شيطر عليها التنظيم االرهابي"
م��ن جانب��ه، قال مدير برنامج ال���رسق االأو�شط  يف مكتب 
ال�شوؤون ال�شيا�شية والع�شكرية بوزارة اخلارجية االمريكية 
ومكت��ب اإزال��ة االأ�شلح��ة واإبطاله��ا، "�شلومان ب��الك" لقد 
تبن��ى داع���ص �شيا�ش��ة االأر���ص املحروق��ة يف الكثري من 

املناطق التي كان ي�شيطر عليها يف ال�شابق".
من��ع  حاول��ت  االإرهابي��ة  املجموع��ات   " اأن  واأ�ش��اف 

اإع��ادة توط��ني املدني��ني �ش��واء من خ��الل تدم��ري البنية 
التحتي��ة او و�شع املتفجرات حوله��ا وخ�شو�شا االأماكن 
احل�شا�شة مثل املعدات الكهربائية ومرافق معاجلة املياه 

وامل�شت�شفيات ومراكز ال�شحة العامة واملدار�ص".
وكت��ب ب��الك اأن��ه " ويف حماولة م��ن الوالي��ات املتحدة 
مل�شاعدة مئ��ات االالف من النازحني داخليا بالعودة اىل 
ديارهم واأماكن �شكناهم يف املناطق املحررة من داع�ص، 
عمل��ت على اإزالة تلك االألغام واملتفجرات اخلطرة من تلك 

املناطق".

بعد المعلمين والمتعاقدين.. تالميذ المدارس "الصغار" يتظاهرون: ياوزير التربية أنقذنا من فتنة "الدمج"!!  
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اللبس غير المحتشم يهشم 
األعراف والهدف منه لفت األنظار

زيوت لتطويل الشعر بسرعة 
فائقة

05070910

ذي قار– �شاكر عواد: تظاهر الع�رسات من التالميذ مع اأولياء امورهم راف�شني فكرة عملية 
دمج مدر�شتهم مع اخرى كحل من قبل مديرية الرتبية للق�شاء على اأزمة املدار�ص. ورف�ص 
نقيب املعلمني يف النا�رسية ح�شن ال�شعيدي فكرة خلط املدار�ص مع بع�شها لكون املدار�ص 
يف النا�رسية غري مالئمة جلمع مدر�شتني يف اآن واحد يف حالة الذكور وهناك رف�ص اجتماعي 

اذا مت دمج الذكور مع االإناث .
وا�شار ال�شعيدي ل�»اجلورنال نيوز« اىل اأنه البد من ت�شافر كل اجلهود وخا�شة احلكومية منها حلل هذه 
االزمة الن الدوام املدمج يوؤثر �شلبا على التلميذ واملعلم على حد �شواء، فكرثة الطلبة ال ت�شمح للمعلم باداء 

دوره ب�شورة طبيعية .
واأو�شح اأن قلة املدار�ص يف النا�رسية هي ب�شبب النق�ص الكبري يف اأعداد االأبنية املدر�شية، وهو ما يوؤدي اىل نوع 
من االكتظاظ يف ال�شفوف الدرا�شّية بالتالميذ اإىل حد االإختناق ونتائجه �شلبية ت�شعب اإي�شال املعلومة اىل التالميذ 

وتفقدهم الرتكيز على ما يقوله املعّلم.

 
ح�شن  االإي��راين  الرئي�ص  بني  ثالثية  قمة  عن  م�شادرعراقية  ك�شفت 
العراقي  ال��وزراء  ورئي�ص  اأردوغ���ان،  طيب  رجب  والرتكي  روح��اين، 
حيدر العبادي، �شُتعقد، خالل االأيام املقبلة، لبحث م�شاألة اال�شتفتاء 

وم�رسوع االنف�شال الكردي، موؤكدا اأنه مت االتفاق على ذلك م�شبقا.
م�شعود  االإقليم  رئي�ص  اىل  ر�شالة  �شتوجه  القمة  ان  امل�شادر  وقالت 
�شيعني  كردية  دولة  باإعالن  امل�شي  يف  ا�شتمرارك  مفادها  بارزاين 
ي�شمى  ما  ونهاية  الطوارئ  حالة  وفر�ص  لالإقليم  ع�شكريًا  اجتياعًا 
الثالثة  الزعماء  ان  امل�شادر  واأ�شافت  كرد�شتان.   باإقليم  اليوم 
عن  يتوانوا  لن  وانهم  لكرد�شتان  اللهجة  �شديد  ببيان  �شيخرجون 
م�رسوعها  عن  اأربيل  ترتاجع  مل  حال  يف  الع�شكري  باخليار  التلويح 
كان   " اإنه  جعفر،  حممد  جا�شم  النائب  قال  جهته،  من  االنف�شايل. 
يف  وروحاين  اأردوغان  بقمة  الوزراء  رئي�ص  يلتحق  اأن  املفرت�ص  من 
طهران، لكنه غاب عنها وطلب اأن تكون القمة يف بغداد، باعتبار اأن 
العراق هو �شاحب ال�شاأن، وهو ما مت التوافق ب�شاأنه. ومن املرتقب اأن 
ُتعقد، خالل االأيام املقبلة، قمة ثالثية يف العا�شمة العراقية". واأو�شح 
جعفر اأن "القمة �شتناق�ص اآلية التعامل مع اأزمة كرد�شتان ومو�شوع 
حكومة  �شد  املتَخذة  االإجراءات  تتحول  ال  بحيث  الكردي،  اال�شتفتاء 
موؤكدا  هناك"،  الكردي  العراقي  بال�شعب  اإ�رسار  و�شيلة  اإىل  االإقليم، 
اأخرى تتعلق مبجاالت التعاون امل�شرتكة  "القمة �شتناق�ص ملفات  اأن 
ال�شيا�شية  القيادة  جمل�ص  ع�شو  اأعلن  ذلك  اىل  الثالث".  ال��دول  بني 
اأكد  االأمريكي  ان وزير اخلارجية  االثنني،  اأبو كاروان،  يف كرد�شتان 
اأي حل ي�شهم يف تهدئة االأو�شاع بني بغداد  اأن وا�شنطن �شتكون مع 
واأربيل وانها طرحت نظام "الكونفدرالية"، يف حني بني اأن بغداد مل 
تطرح هذا املقرتح حتى االآن.  وقال اأبو كاروان " اإن "جمل�ص القيادة 
حلل  املقدمة  املقرتحات  جميع  �شيناق�ص  كرد�شتان  يف  ال�شيا�شية 
االأمريكي  اخلارجية  "وزير  اأن  واأ�شاف  واأربيل".  بغداد  امل�شاكل بني 
ذكر يف ر�شالته االأخرية لرئي�ص االإقليم م�شعود بارزاين، ان الواليات 

الطرفني  االأو�شاع بني  تهدئة  ي�شهم يف  اأي حل  �شتكون مع  املتحدة 
و�شتكون م�شاندة للطرفني يف اأي مفاو�شات اأو حوارات جترى الحقًا 
يف  ال�شيا�شية  القيادة  تناق�ص  ان  "�رسورة  على  و�شدد  بر�شاهما".  
كرد�شتان مقرتح الكونفدرالية مع اجلهات املعنية لت�شل اىل معرفة 
"بغداد  اأن  وتابع  واأهدافه".  الكردي  لل�شعب  املقرتح  هذا  فائدة  مدى 
مل تطرح ب�شكل ر�شمي حتى االآن مقرتح الكونفدرالية على االإقليم، اإال 
املقبلة  االجتماعات  يف  مناق�شته  و�شتتم  بجدية  ذلك  تداول  يتم  انه 
عزم  عن  االثنني،  النيابية،  والدفاع  االمن  جلنة  وك�شفت  للقيادة". 
احلكومة ا�شتخدام القوة يف حال عدم ا�شتجابة كرد�شتان ب�شاأن ت�شليم 
النفط  اآب��ار  على  ال�شيطرة  اأن  اإىل  م�شرية  عليها،  املتجاوز  املناطق 
االبرز  املطالب  مازالت  اال�شتفتاء  واإلغاء  عليها  املتنازع  واملناطق 
قبل تطبيق عقوبات جديدة بحق كرد�شتان.  وقال ع�شو اللجنة حممد 
ناجي يف ت�رسيح �شحفي، اإن “دعوات احلكومة االأخرية وا�شحة جدا 
احلدودية  املنافذ  ت�شليم  عن  ف�شال  املختلطة  املناطق  ت�شليم  ب�شاأن 
اأن  وا���ش��اف  االنف�شايل”.   اال�شتفتاء  نتائج  واإل��غ��اء  وامل��ط��ارات 
“الد�شتور ين�ص على وجوب �شيطرة احلكومة على تلك املنافذ واإدارة 
احلقول النفطية وال ميكن ا�شتمرار جماملة االإقليم باإدارة تلك االأمور 
من خاللها”، مبينا اأن “احلكومة عازمة على ا�شتخدام القوة يف حالة 
لتلك املطاليب االولية ب�شمنها  اقليم كرد�شتان  ا�شتجابة �شلطة  عدم 
املناطق املتنازع عليها وا�شتجابة قوات البي�شمركة الأوامر احلكومة 
عقوبات  ا�شدار  تعتزم  “احلكومة  اأن  ناجي،  واو�شح  املركزية”. 
جديدة نتيجة عدم الغاء اال�شتفتاء ب�شمنها ايقاف التعامالت البنكية 
احلدودية وغريها من  املنافذ  او�شع على  كلي وفر�ص ح�شار  ب�شكل 
االجراءات التي �شوت عليها الربملان”. وقال املحلل ال�شيا�شي واثق 
ال�شيا�شي تبداأ  اإن هناك ترتيبات عديدة مرتقبة يف امل�شهد  الها�شمي 
بزيارة رئي�ص الوزراء الرتكي اىل بغداد خالل االيام املقبلة واخلطوة 
يخ�ص  فيما  الدولية  املواقف  لتوحيد  ثالثية  قمة  عقد  هي  الثانية 

مو�شوعة اال�شتفتاء غري الد�شتوري.
تتمة ص2

ك�شف��ت وزارة الداخلي��ة ع��ن اأن��ه "بن��اًء عل��ى 
حمم��د  لل��وزارة  الع��ام  املفت���ص  توجيه��ات 
مه��دي م�شطف��ى، متكن��ت املف��ارز التفتي�شية 
يف مديري��ة حماي��ة املن�ش��اآت وال�شخ�شي��ات 
التابع��ة ملديري��ة بغ��داد م��ن اكت�ش��اف وجود 
�شم��ن  يعمل��ون  )ف�شائي��ني(  منت�شب��ني   6
ف�شي��ل حماية ديوان الوق��ف ال�شني يف قاطع 
حماي��ة من�ش��اآت االأعظمية". وا�ش��ارت الوزارة 
يف بي��ان له��ا ان "املديري��ة قام��ت بتدقي��ق 

�شج��الت الواجب��ات و�شج��ل حرك��ة االأ�شلح��ة 
لعدد م��ن االأ�شهر ال�شابقة واإج��راء التعداد على 
املنت�شب��ني املوجودي��ن، حيث تاأك��د لها اأن 6 
منت�شب��ني م��ن ف�شي��ل احلماي��ة مت�رسبون من 
ال��دوام )ف�شائي��ني(". اىل ذلك قّدم��ت املفرزة 
تقري��راً بالق�شي��ة اىل مديري��ة تفتي���ص بغ��داد 
التخاذ االج��راءات القانوني��ة واالدارية فيها. 
يذك��ر اأن املفت���ص العام ل��وزارة الداخلية وجه 
مديريتي تفتي�ص بغ��داد واملحافظات مبتابعة 
دوام العامل��ني �شمن مفا�شل ال��وزارة لك�شف 

املت�رسبني والف�شائيني منهم.

اأك��د ع�شو جلنة اخلرباء الختيار مفو�شية االنتخابات 
امل�شتق��ل، النائ��ب حمم��د عبد رب��ه، االح��د، ان مترير 
مر�شحي مفو�شية االنتخاب��ات مرهون بعودة النواب 
االك��راد اىل الربمل��ان العراق��ي.  وق��ال عب��د رب��ه ل��� 
»اجلورن��ال نيوز«، انه "مت اختيار مر�شحي املفو�شية 
اجلدي��دة وف��ق املحا�ش�ش��ة حي��ث كل كتل��ة �شيا�شية 
ح�شلت على ح�شتها ومن بينها التحالف الكرد�شتاين، 
حيث مت تخ�شي���ص 3 مر�شحني لالأكراد، ومن املمكن 
الن��واب  ح�ش��ور  ح��ال  املر�شح��ني  عل��ى  الت�شوي��ت 

االكراد".واأ�ش��اف ان" بع�ص الكت��ل ال�شيا�شية ترف�ص 
الت�شوي��ت على املر�شحني اجلدد نتيج��ة املحا�ش�شة 
ال�شيا�شي��ة وهنال��ك تقاطع��ات كبرية داخ��ل الربملان 
". اىل ذل��ك هاجم النائب عن كتل االحرار الربملانية 
غ��زوان ال�شباين، االثن��ني، الكتل ال�شيا�شي��ة التي تريد 
االبق��اء عل��ى املفو�شي��ة، مبينًا انها حتم��ل م�رسوعا 
ل�"تدم��ري" الع��راق ونه��ب خرياته. وق��ال ال�شباين يف 
بيان  اإن "هناك كتال �شيا�شية م�رسة على اإعادة نف�ص 
ال�شخو���ص والتوجه��ات يف مفو�شي��ة االنتخاب��ات"، 
الفتًا اإىل انه��ا "حتمل م�رسوع الإعادة من دمر العراق 

ونهب خرياته طوال �شنني حكمه الفا�شل".

ك�ش��ف م�شدر يف حتالف القوى العراقية، االثنني، عن م�شاٍع خليجية 
الإع��ادة بع���ص القي��ادات ال�شني��ة املطلوب��ة للق�ش��اء، اىل الواجه��ة 
ال�شيا�شي��ة، مبينا ان اب��رز هوؤالء هم رافع العي�ش��اوي واثيل النجيفي 
وخمي���ص اخلنج��ر.  وق��ال امل�ش��در يف ت�رسي��ح �شحف��ي ان "هناك 
م�شاع��ي اردني��ة بدعم م��ن االم��ارات وال�شعودية اإىل و�ش��ع خارطة 
الإع��ادة تدوي��ر وجوه البيت ال�شن��ي داخل وخارج العملي��ة ال�شيا�شية 
يف الع��راق". واو�ش��ح ان "العمل يج��ري الإعادة ال�شخ�شي��ات ال�شنية 
اىل امل�شه��د ال�شيا�ش��ي من الذي��ن هم على الئحة االإره��اب يف العراق 
كاأثي��ل النجيفي ورافع العي�شاوي وخمي�ص اخلنجر، وغريهم ا�شتعدادا 
لالنتخاب��ات املقبل��ة". وا�ش��ار امل�ش��در اىل اأن "االنق�شام��ات داخل 
االو�ش��اط ال�شيا�شي��ة ال�شنية كبرية ب�شبب ال���رساع على املنا�شب يف 
الدول��ة واملخ�ش�شات املالي��ة الداخلية واخلارجي��ة الإعمار املناطق 
املح��ررة من العنا�رس االإرهابي��ة، وكان اآخرها اإقالة حمافظ االنبار 
�شهي��ب الراوي من قبل كتلة احلل بقيادة جم��ال الكربويل وتن�شيب 

النائب حممد احللبو�ش��ي حمافظًا جديداً. من جهته، قال نائب رئي�ص 
اجلمهوري��ة ا�شام��ة النجيف��ي، ان ح��دوث �ش��دام ع�شكري م��ع الكرد 
ون�ش��وب ح��رب اهلي��ة داخلي��ة ام��ر حمتم��ل، م�ش��ريا اىل ان االتف��اق 
ال�شيعي_الك��ردي ادى اىل ظهور داع�ص و�شي��اع املحافظات ال�شنية! 
ودع��ا النجيفي يف ح��وار متلف��ز، اىل "مراجعة الد�شت��ور واالتفاقات 
ب��ني االط��راف ال�شنية و�شم��ان حقوق ال�شنة حت��ى ال ينزلق البلد اىل 
ح��رب اهلي��ة داخلي��ة وما ح�ش��ل يف ال�شن��وات االخ��رية كان �رساكة 
منقو�ش��ة"، مبين��ا ان "بارزاين م�شتع��د ملواجهة اي �ش��دام ع�شكري 
م��ع بغداد ومواجه��ة احلرب االهلي��ة التي قد ت�شتع��ل يف اية حلظة". 
وا�ش��اف ان "الع��راق حتكمه طائفة واحدة والبقي��ة مهم�شون وال�شّنة 
يري��دون حقوقه��م"، م�ش��ريا اىل ان "املناط��ق املتن��ازع عليه��ا ه��ي 
ار�شنا ونحن �شنتفاو�ص عليها". وقال ان "من يريد احلرب فليم�شي 
وح��ده ونح��ن ل��ن ن�ش��ارك فيه��ا"، مطالبا احلكوم��ة برف��ع القرارات 
الت��ي اتخذتها الرج��اع كرد�شت��ان اىل احلا�شنة العراقي��ة والد�شتور 
العراق��ي. يف اجلان��ب االأمني وح�شب تقرير وكال��ة "ديلي ميل" الذي 
ترجمته »اجلورنال نيوز«، وقف مواطنو املدينة املحتجزون من قبل 

عنا���رس داع���ص �شابقا، يف طرق��ات احلويجة، راج��ني احل�شول على 
امل��اء والطعام من القوات االمنية العراقي��ة. وقالت "ام عماد" احدى 
املحتج��زات، 61 عام��ا "مل نر ملعقة طعام واح��دة منذ اربع �شنوات، 
عا�شت عائ��الت داع�ص على اموالنا وحما�شي��ل مزارعنا، بينما مات 

اطفالنا من اجلوع والعط�ص".
ونقل��ت الوكالة عن "حممد خليل" اح��د املتحدثني با�شم قوات احل�شد 
ال�شعب��ي "عن��د احتالل داع���ص للحويج��ة، اعتمد ب�ش��كل ا�شا�شي على 
م�شت�شف��ى املدينة، لك��ن عند اق��رتاب هزميتهم وهروبه��م، دمروا كل 
ادوات واق�ش��ام امل�شت�شف��ى"، م�شيف��ا "احتوت اح��د االوراق الر�شمية 
لداع���ص على التايل )داع�ص ملحافظة كركوك، يرجى االهتمام ب�االخ 
الدين��ي ع��ادل، ومعاجلته جي��دا(، اي ان حكومة داع���ص اي�شا كانت 

تعتمد على العالقات والو�شاطات ال�شخ�شية".
وتبع��د احلويج��ة م�شاف��ة 230 كيلومرتاً عن �شمال بغ��داد، وما زالت 
طرقاتها ممتلئة ب�شعارات واعالنات اجلهاد االرهابي، لكنها االن يف 
اي��اٍد امينة. ومن فوق انقا���ص ا�شواق املدينة، انت��زع احل�شد ال�شعبي 

علم داع�ص املنهزم.

اكد رئي�ص جمل�ص ادارة مطار النجف فايد ال�شمري ان املطار ال ميكن 
ان يح��ال اىل �رسك��ة ا�شتثمارية جديدة اال بعد خ�ش��م التنازع القائم 
ما بني �رسكة العقيق واحلكومة املحلية يف املحافظة . وقال ال�شمري 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« ان " مط��ار النجف مط��ار ا�شتثم��اري فيه نزاع 
وخ��الف قانوين بني ال�رسك��ة امل�شتثمرة وحمافظ��ة النجف املتمثلة 
باملحاف��ظ ورئا�شة ال��وزارء "مبين��ا ان " دعوى ق�شائي��ة قائمة يف 
الكوي��ت حتى هذه اللحظة وال ميك��ن ان يعر�ص املطار لال�شتثمار ما 
مل تنت��ه العالق��ة نهائيا مع �رسكة العقيق" م�ش��رياً اىل ان " املطار ال 
ميك��ن ان يعط��ي مبالغ من واردات��ه النها اموال متن��ازع عليها بني 
ل اىل  ال�رسك��ة واملحافظة " واو�ش��ح ال�شمري ان " مط��ار النجف حوَّ
�شن��دوق ال��واردات املحلي��ة يف املحافظة خالل ع��ام 2016 ت�شعة 

مالي��ني دوالر ومنذ عام 2013 اىل عام 2016 بلغ ما قدمه املطار 
م��ن ام��وال اىل املحافظ��ة اك��رث م��ن 28 ملي��ون دوالر "موؤك��دا ان " 
اللجنة امل�شكلة من قبل جمل�ص املحافظة للتحقيق يف �شبهات الف�شاد 
املثارة على املطار وفق ما يقال مل تزر املطار اطالقا ومل تعط دليال 

واح��دا عل��ى ه��ذه االتهام��ات "
واأ�ش��اف ان " تقري��ر اللجن��ة الذي عر�ص يف جل�ش��ة ام�ص اعتمد على 
كت��ب �شادرة من جمل���ص املحافظة وهي اولي��ات وال يوجد فيها اي 

تقرير �شادر من مطار النجف "
وكان جمل�ص حمافظة النجف عق��د جل�شة ا�شتثنائية وطارئة و�شفت 
بال�شاخب��ة واملطول��ة ملناق�ش��ة تقري��ر اللجنة اخلا�شة الت��ي �شكلها 
املجل���ص قب��ل ا�شبوع��ني للتحقي��ق يف مو�ش��وع املط��ار وال�شبه��ات 
املث��ارة عليه لتو�شي اللجنة بحل جمل���ص ادارة املطار وتعيني مدير 

تنفيذي له .

مقترح أميركي )الكونفدرالية( الحكومة ترفضه

قمة عراقية - تركية - إيرانية مرتقبة في بغداد خيارها األبرز إعالن الدولة الكردية يعني اجتياح كردستان 

بدعم خليجي.. حملة تلميع لقيادات متهمة باإلرهاب سعيًا إلعادتها إلى الواجهة السياسية 

بعد جلسة على طريقة حوار الطرشان.. مطار النجف.. كيف يعرض لالستثمار وهو مستثمر أصال ؟!

بعد فضيحة الحمامات.. فضائيون في حماية 
الوقف السني في األعظمية

األكراد وراء تأخر حسم مرشحي مفوضية 
االنتخابات

خاص

خاص

بغداد- خاص

بغداد – الجورنال نيوز

النجف - آالء الشمري 

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

منتخب األسود الثالثة يتأهل إلى 
مونديال روسيا 2018

نازحون للبيع.. جهات سياسية تتاجر ماديًا بالنازحين في األنبار وترفض إلغاء مخيماتهم!!

األطيان ترافق ماء الشرب 
إلـى صنابير البيوت

ًَ


