
 مع ا�صتقبال العام الدرا�صي اجلديد ، اأظهرت اح�صائيات 
مت�رسب  تلميذ  ماليني  ثالثة  من  مايقرب  هنالك  باأن 
اىل  بحاجة  املدار�س  من  و70%  الدرا�صة  مقاعد  من 
الأر�س يف بع�س  ، كما يوجد تالميذ يفرت�صون  تاأهيل 
 ) و)كرفانات  وثالثي  ثنائي  بدوام  ومدار�س  املدار�س 
بدل من القاعات الدرا�صية ، ومع اقرتاب ت�صكيل الكابينة 
العملية  حتظى  اأن  البع�س  ياأمل   ، اجلديدة  ال��وزاري��ة 
م�صاكلها  معاجلة  عرب  الهتمام  من  ب�صيء  الرتبوية 
م�صتويات  اىل  الهابط  التعليم  م�صتوى  ليقفز  وتطويرها 

اأف�صل وتعود للعملية الرتبوية يف العراق هيبتها.
حما�ص�صة بال كفاءات

حممد  الر�صافة  تربية  يف  العام  التعليم  مدير  خل�س 
العراق  يف  الرتبوية  العملية  ت��ردي  ا�صباب  الركابي 

وهو  الطلبة  عدد  وكثافة  املالية  التخ�صي�صات  بقلة 
التعليمية  وال��ك��وادر  امل��دار���س  ع��دد  �صحة  اىل  م��اادى 
 ( وا�صتخدام  والثالثي  الثنائي  الدوام  ظاهرة  وانت�صار 
الكرفانات( وخا�صة يف مناطق الع�صوائيات والأطراف. 
بينما عدت �صهرزاد م�صطفى مدير التعليم البتدائي يف 
مديرية التعليم العام يف وزارة الرتبية ت�رسب الطلبة من 
ا�صباب تراجع العملية الرتبوية  اأهم  الدرا�صة من  مقاعد 
الطلبة  القت�صادي وعجز  العامل  ب�صبب  والتي تفاقمت 
العامل  عن  ف�صال  الدرا�صة  امت��ام  متطلبات  تلبية  عن 
ونف�صية  تربية  على  كبري  ب�صكل  اثر  ال��ذي  الجتماعي 
الطفل لعدم وعي العائلة باأهمية التعليم ، وكذلك العامل 
العوائل  ونزوح  اىل هجرة  اأدى  الذي  والأمني  ال�صيا�صي 
دور  اغفال  ع��دم  مع   ، امل�صلحة  بالنزاعات  وتاأثرها 
وجذبهم  الطلبة  حتفيز  يف  التدري�صي  والكادر  املدر�صة 
اىل  يقودهم  الذي  الت�رسب  من  وحمايتهم  بها  للتم�صك 

ممار�صة الت�صول والعمالة املبكرة اأو ال�رسقة وا�صتغاللهم 
عن  خارجة  �رسيحة  مايولد  الرهابية  العمليات  يف 

القانون توؤ�ص�س ملجتمع غري �صليم.
ال�صاعدي  جا�صم  عبد  الدكتور  والكادميي  الباحث  اأما 
وزارة  اىل  انتمائه  اىل  التعليم  ف�صل  ا�صباب  فيعزو 
الأمية  ن�صبة  زيادة  اىل  مااأدى  كفاءات  بال  حما�ص�صة 
جزءا  الرتبية  وزارة  اخفاق  �صكل  اذ  الطلبة  وت�رسب 
والذي ظهر جليا يف  العراق  العام يف  الو�صع  �صوء  من 
والعنف  التدري�س  وطرق  املدار�س  وبناء  انهيارالتعليم 
مع  امل�صلحة  اجلهات  ونفوذ  الع�صرية  وهيمنة  املدر�صي 
وتالعب  �صفقات  ووج��ود  احلكومية  اجلهات  اهمال 
ت�رسيب  ق�صية  مع  حدث  كما  الرتبوي  للعمل  وخيانة 
التدري�س  ظاهرة  انت�صار  عن  ف�صال   ، الوزارية  ال�صئلة 
الطلبة  واره��اق  املدار�س  ادارات  وف�صاد  اخل�صو�صي 
والهايل بالطلبات. من جهته ، ينتقد امل�رسف الرتبوي 

اأ�صا�س  القيادات والدارات على  العوادي اختيار  عبا�س 
املعلم  هيبة  ب��اع��ادة  مطالبا  مهني  ولي�س  ح��زب��ي 
وحمايته اقت�صاديا مع تغيري الهرم الداري يف الوزارة 

بناءا على اخلربة والكفاءة.
  برامج هادفة 

 للنهو�س بالعملية الرتبوية يف العراق ، لبد ان هنالك 
جمموعة من اخلطط والربامج الكفيلة بذلك والتي ميكن 
تنفيذها عرب التن�صيق امل�صرتك مابني الوزارات املختلفة 
الطلبة  ت�رسب  م�صكلة  حل  فلغر�س   ، الرتبية  وزارة  مع 
من املدار�س – على �صبيل املثال- يرى الدكتور ح�صني 
ابراهيم اجلابري رئي�س ق�صم البحوث يف دائرة الدرا�صات 
الدور الأكرب يف تاليف  ال�صباب والريا�صة ان  يف وزارة 
ومنظمات  واملوؤ�ص�صات  احلكومات  على  يقع  الظاهرة 
وخطط  م�صاريع  اعتماد  خ��الل  م��ن  امل��دين  املجتمع 
والثقافية  الرتبوية  املوؤ�ص�صات  لبناء  هادفة  وبرامج 

وت�صجيع البداع واملواهب ، مع �صعي احلكومة اىل بناء 
مدار�س ت�صتوعب اعداد الطلبة وجتهيزها بارقى املعدات 
والتي  والعلمية  والرتبوية  الدرا�صية  وامل�صتلزمات 
الدرا�صي  مبقعده  التم�صك  على  الطالب  �صت�صجع  بدورها 
واظهار مواهبه يف هذه املجالت. بينما يطالب امل�رسف 
م�صاريع عمل  اقامة  اجلنابي ب�رسورة  يا�صني  الرتبوي 
اىل دورات  الطلبة واملدر�صني معا فهم بحاجة  لتاهيل 
تدريبية كما حتتاج الوزارة اىل كفاءات علمية وتربوية 
لتقوم بدورها يف تطوير التعليم.  اأما العالمي والكاتب 
ال�صبوط فينظر للق�صية من  ال�صيا�صي حممد عبد اجلبار 
وجهة نظر �صيا�صية اذ ميكن ان توؤدي املدر�صة عرب نظام 
كبريا  دورا   ، ول�صفي  �صفي  تعليمي  تربوي  ومنهج 
لعداد اطفال اليوم ليكونوا ناخبني �صاحلني وعلى قدر 
، وهذا هو احد  العقود املقبلة  انتخابات  امل�صوؤولية يف 
الهداف الفرعية التي ميكن ان ي�صعى اىل حتقيقها نظام 

تربوي حديث ، اما الهدف العري�س والكبري لهذا النظام 
لقيام  ا�صا�صا  يكون  جيل  تن�صئة  فهو  اجلديد  الرتبوي 
املجتمع احل�صاري على ا�صا�س املواطنة والعلم احلديث؛ 
ح�صاريني  فعالني  �صاحلني  مواطنني  من  يتالف  جيل 
ما  بامل�صوؤولية  وال�صعور  والرتبية  املعرفة  ميلكون 
احل�صارية  العراقية  الدولة  قيام  مقدمات  احد  يجعلهم 
احلديثة ، وميكن لرئي�س الوزراء اجلديد- ح�صب ال�صبوط 
احل�صاري  ال��رتب��وي  للنظام  عليا  جلنة  ي�صكل  ان   -
 ، عليه  وال���رساف  الم��ر  هذا  ب��ادارة  ويكلفها  احلديث، 
الرتبية  وزارة  داخل  من  خرباء  اللجنة  هذه  ت�صم  واأن 
الدولة  موؤ�ص�صات  من  وغريهما  العايل  التعليم  ووزارة 
احل�صارية  الرتبية  وتبداأ  خارجها.   ومن  العالقة  ذات 
النظافة  على  الطالب  تربية  من  اجلديد  النظام  هذا  يف 
الفردية ونظافة بيئته اخلا�صة و�صول اىل كيفية احلوار 

والنقا�س العلمي واملو�صوعي .

موسكو: المذكرة حول إدلب تنفذ 
واألجواء تغيرت نحو األفضل

عراقيون يقبلون على حجز غرف 
للموت باكبر فندق بالعالم

03040506

ال�رسق  منطقة  يف  الم��ريك��ي  الرئي�س  مبعوث  ي�صعى 
القادة  مع  عالقاته  اع��ادة  اىل  ماكغورك  بريت  الو�صط 
افتقدها خالل  ان  بعد  الرئي�صية  ال�صيعية  للكتل  ال�صيا�صية 
فرتة املفاو�صات حول ت�صمية رئي�س الوزراء يف احلكومة 

املقبلة.
وف�صل ماكغورك يف اقناع الكتل ال�صيعية الرئي�صية اخلم�صة 
الوزراء  رئي�س  دعم  ب�صان  المريكي  ال�صيناريو  مترير  يف 
حيدر العبادي لولية ثانية، بعد �صل�صلة لقاءات اجراها مع 

القادة ال�صيا�صيني، ال ان جميع حماولته باءت بالف�صل.
العالقة  من  جديدة  �صفحة  لبدء  جمددا  ماكغورك  يعود 
زمام  وا�صنطن  تفقد  ل  لكي  البلد  يف  البارزين  القادة  مع 
احلكومية  الكابينة  ت�صكيل  ب�صان  التدخل  يف  املبادرة 

اجلديدة، بح�صب م�صادر �صيا�صية.
وتقول امل�صادر ان "ماكغورك يحاول ترطيب الجواء مع 
والتي  انتهجها  التي  �صيا�صته  وتغيري  العراقيني  ال�صا�صة 
كانت �صديدة الق�صوة ل�صيما قبل تكليف عادل عبد املهدي 

ب�صاعات".
طهران  فر�س  من  تخ�صى  وا�صنطن  ان  امل�صادر  وت�صيف 
�صيطرتها الكاملة على العراق من ناحية التحكم ال�صيا�صي 
فهي حتاول اعادة العالقات ال�صابقة من خالل ماكغورك.

وك�صف وزير اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو اأن املبعوث 
اخلا�س للرئي�س دونالد ترامب يف العراق بريت ماكغورك 
ماكغورك  اأن  موؤكدا  الأر�س”،  على  عظيم  بعمل  “يقوم 

“ميثلني، وميثل الرئي�س″.
�صكاوى  على  يعلق  الأمريكي  الوزير  اأن  وا�صحا  وك��ان 
يتحدث  ترامب  “ممثل  اأن  وا�صنطن  اأبلغت  عراقية  اأطراف 
اإياهم بدعم  �صديدة، مطالبا  بلهجة  العراقيني  ال�صا�صة  مع 

العبادي”.
امل�صوؤولني  من  ب��اأي  التقى  اأن��ه  نفى  مكغورك  اأن  وم��ع 

تداولت  حزبية  اإعالم  و�صائل  اأن  اإل  بغداد،  يف  العراقيني 
مبعوث  لقاءات  �صادت  اإيجابية  لي�صت  “اأجواء  عن  اأنباء 
اأبرزهم  والأكراد”،  ال�صنة  من  عراقيني  مب�صوؤولني  ترامب 

زعيم احلزب الدميقراطي الكرد�صتاين م�صعود البارزاين.
املالكي  ن��وري  القانون  دول��ة  ائتالف  رئي�س  وا�صتقبل 
املتحدة  الوليات  لرئي�س  اخلا�س  املبعوث  الثنني  ام�س 
دوغال�س  ال�صفري  بح�صور  مكغورك  بريت  الم��ريك��ي��ة 

�صيليمان، بح�صب بيان ملكتب املالكي.
واأ�صاف البيان انه “مت خالل اإللقاء ا�صتعرا�س م�صتجدات 
و�صبل  واملنطقة،  العراق  يف  والمني  ال�صيا�صي  الو�صع 

تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين ال�صديقني”. 
وا�صار املالكي خالل اللقاء اىل ان “العراق اليوم بات حمط 
الرهاب”،  على  الق�صاء  من  متكن  ان  بعد  العامل  اأنظار 
لكي  احلكومة  ت�صكيل  يف  ال���رساع  “�رسورة  على  م�صددا 

ينعم بلدنا بالأمن وال�صتقرار”.
ق��ادرة  لتكون  القادمة  احلكومة  دع��م  “�رسورة  واك��د 
ال�صتثمار  قطاع  تنمية  يف  العراقيني  مطالب  تلبية  على 
واإعمار البلد وتوفري اخلدمات وتعزيز ال�صتقرار ال�صيا�صي 

والأمني”.
حتالف  مفاو�صي  اأب��رز  الأ���ص��دي،  اأحمد  النائب  ويك�صف 
جل�صة  يف  �صائرون  مع  املتطابق  "املوقف  اأن  الفتح، 
الب�رسة مّهد لجتماع بني العامري و)مقتدى( ال�صدر يف 
احلنانة، انتهى بالتفاق وب�صكٍل نهائي على ت�صمية عادل 
عبد املهدي مر�صحًا م�صرتكًا بني البناء والإ�صالح ملن�صب 
احللبو�صي  انتخاب  "جل�صة  اأن  م�صيفًا  ال��وزراء«،  رئا�صة 
�صهدت تاأكيداً للتفاهم على عبد املهدي، مع ان�صحابنا من 
مل�صلحة  الربملان  لرئي�س  الأول  النائب  ملن�صب  الرت�ّصح 
باأن  م�صادر  تفيد  مت�صل،  �صياق  ويف  �صائرون".   مر�صح 
و�صائرون  الفتح  بني  الأول  النائب  من�صب  على  التفاق 
ت�صّبب ب�)امتعا�س( ماكغورك، الذي اأيقن حينها با�صتحالة 

عزل الفتح عن الكتلة املعنية بت�صكيل احلكومة.

 بغداد - اجلورنال: اأعلن جمل�س حمافظة بغداد عن بدء ا�صتالم طلبات الراغبني بالرت�صح ملن�صبي املحافظ 
والنائب الفني وذلك لفوزهما بانتخابات جمل�س النواب. وقال رئي�س جلنة العالقات والإعالم باملجل�س 
با�صغال  الراغبني  طلبات  با�صتالم  بداأ  بغداد  حمافظة  “جمل�س  اإن  �صحفي،  ت�رسيح  يف  اخلمي�صي  رعد 
من�صبي املحافظ والنائب الفني بعد فوزهما بانتخابات جمل�س النواب. وا�صاف اخلمي�صي، ان “املجل�س 
قرر فتح باب الرت�صيح ل�صغل من�صب املحافظ ومن�صب النائب الفني ام�س الحد وفقا للمادة ال�صابعة من 
قانون املجال�س املحلية. يذكراأن جمل�س حمافظة بغداد  اأعلن الأحد،عن فتح باب الرت�صح ملن�صب حمافظ 

بغداد عقب فوز املحافظ احلايل عطوان العطواين بع�صوية جمل�س النواب.

الف   64 م�صاركة  الرافدين  عمليات  قيادة  اعلنت 
�صمن  الربعني  زي��ارة  تاأمني  بخطة  امني  عن�رس 
قاطع حمافظات مي�صان وذي قار واملثنى ووا�صط. 
تاتي  المنية  "اخلطة  ان  بيان  يف  القيادة  وقالت 
الربع  املحافظات  �رسطة  قيادات  مع  بالتن�صيق 
ب�صورة  المنية  للقطعات  انت�صار  �صتت�صمن  والتي 
املحافظات  ه���ذه  حم��ي��ط  ع��ل��ى  ومنظمة  مكثفة 
وال�صحة  امل���رور  م��ن  ال�صاندة  ال��دوائ��ر  مب�صاركة 

والدفاع املدين.
المنية،  الثغرات  جميع  �صتعالج  "اخلطة  اأن  واكدت 
عند  التفتي�س  وت�صديد  الني�صمية،  الطرق  و�صبط 
ل�صمان  الطرق  جميع  وتامني  اخلارجية  ال�صيطرات 
�صالمة الزائرين"، لفتا اىل ان "اخلطة �صيتم دعمها 
والقوة  اجلي�س  لطريان  جوية  ا�صتطالعية  بطلعات 
اجلوية على مدار ال�صاعة، انطالقا من قاعدة المام 
مناطق  مل�صح  النا�رسية  غرب  جنوب  اجلوية  علي 
البادية والتاأكد من عدم ا�صتغاللها من قبل العنا�رس 

امل�صبوهة.

حممد  النيابية  اخلري  بيارق  كتلة  رئي�س  ك�صف   
على  الكتل  ب��ني  �صيا�صي  ات��ف��اق  ع��ن  اخل��ال��دي 
�صخ�صيات  من  الثالث  الرئا�صات  نواب  تر�صيح 
عدم  ت�صمن  الت��ف��اق  ان  مبينا  معتادة،  غ��ري 
التجديد لأي وزير حايل �صمن الكابينة الوزارية 

اجلديدة.
اإن  ت�����رسي��ح ���ص��ح��ف��ي،  اخل���ال���دي يف  وق����ال 
اىل  ت�صري  والتفاقات  ال�صيا�صية  “التوجهات 

املعروفة  ال�صخ�صيات  من  ا�صم  اي  تر�صيح  عدم 
اأنه  مبينا  الثالث”،  الرئا�صات  ن��واب  ملنا�صب 
اأن  معتادة.واأ�صاف  غري  اأ�صماء  اختيار  “�صيتم 
عدم  على  اي�صا  اأك��دت  ال�صيا�صية  “التفاقات 
ال��وزاري��ة  الكابينة  يف  ال���وزراء  جلميع  جتديد 
منا�صبة  �صخ�صيات  اختيار  و�صيتم  احلالية 
بالتوافق.وتابع اخلالدي ان “ال�صغوط ال�صيا�صية 
كبرية  املهدي  عبد  ع��ادل  ال���وزراء  رئي�س  على 
و�صتزداد مع اقرتاب اعالن الكابينة الوزارية ال 

ان اخليار الأخري �صيكون بيد عبد املهدي.

ك�صف القيادي يف احل�صد ال�صعبي جبار املعموري،عن هجرة 
�صوريا،  العراق نحو  ا�صماهم بعرب داع�س من  جماعية ملا 
املعموري يف حديث  �صعوديون.وقال  اأغلبهم  ان   اىل  اأ�صار 
وفقدانه  داع�س  لتنظيم  املتالحقة  النك�صارات  اإن  �صحفي، 
جميع معاقله وبروز اخلالفات ال�صديدة بني اقطاب التنظيم 
هجرة  ب��روز  اىل  دفعت  الداخلي  القتتال  ح��الت  وتكرار 
نحو  العربية  اجلن�صية  حملة  من  التنظيم  ملقاتلي  جماعية 

�صورياموؤخرا 
وا�صاف املعموري، اأنه "وفق املعلومات املتوفرة فاأن اأكرث 
من 400 عربي اغلبهم �صعوديني هربوا من العراق باجتاه 
�صوريا يف ال�صهر املا�صية"، لفتا اىل ان "هوؤلء ل يزالون 

ي�صكلون ً خطرا على المن يف العراق كونهم قرب احلدود.
واأعلن مركز الإعالم الأمني العراقي، تنفيذ عمليات مالحقة 

لبقايا تنظيم "داع�س" يف الأنبار.
العام  القائد  انه"باإ�رساف  مقت�صب  بيان  املركز يف  وقال   
قيادة  ومتابعة  وتخطيط  العبادي  حيدر  امل�صلحة  للقوات 
العمليات امل�صرتكة نفذت قيادتي عمليات الأنبار واجلزيرة 
داع�س  ع�صابات  بقايا  ومالحقة  وتفتي�س  تعقب  عمليات 

املنهزمة وتاأمني تلك املناطق".
اجلي�س  طريان  من  باإ�صناد  تاأتي  العملية  هذه  اأن  واأ�صاف 

والقوة اجلوية وطريان التحالف الدويل.
و30   20 بني  ما  اأن  املتحدة،  الأمم  اأ�صدرته  تقرير  وذكر 
األفًا من م�صلحي تنظيم داع�س ل يزالون يف العراق و�صوريا 
اإىل  لالن�صمام  الأجانب  تدفق  وتوقف  التنظيم  رغم هزمية 

من  اآلف  واأربعة  ثالثة  بني  ما  اأن  التقرير  وقدر  �صفوفه 
م�صلحي التنظيم موجودون يف ليبيا، بينما يتم نقل عدد من 

العنا�رس الفاعلة يف التنظيم اإىل اأفغان�صتان
اأع�صاء  واأفاد مراقبو العقوبات يف الأمم املتحدة باأن عدد 
التنظيم يف العراق و�صوريا هو "ما بني 20 و30 األف فرد 

موزعني بالت�صاوي تقريبًا بني البلدين.
واأ�صاف التقرير اأن "من بني هوؤلء عدة اآلف من امل�صلحني 

الإرهابيني الأجانب.
و�صبق اأن �صيطر تنظيم داع�س على مناطق �صا�صعة من العراق 
املو�صل  من  املا�صي  العام  اإخراجه  مت  اأن��ه  اإل  و�صوريا، 

والرقة اللتني كانتا قاعدتني للتنظيم، ومناطق اأخرى
التنظيم  اأ�صبح   2018 الثاين/يناير  ك��ان��ون  وبحلول 
حم�صوراً يف جيوب �صغرية يف �صوريا رغم اأن التقرير قال 

اأن التنظيم "اأظهر مقاومًة اأكرب" يف �رسق �صوريا.
وجاء يف التقرير اأي�صًا اأن تنظيم داع�س "ل يزال قادراً على 
ب�صكل  ي�صيطر  ول  ال�صورية،  الأرا�صي  داخل  هجمات  �صن 
من  ن�صطًا  يزال  ل  ولكنه  العراق،  يف  اأرا�س  اأي  على  كامل 
خالل اخلاليا النائمة" من العمالء املختبئني يف ال�صحراء 
جمل�س  يف  اأع�صاء  دول  واأب���دت  املناطق.  م��ن  وغ��ريه��ا 
خميم  يف  للتنظيم  جديدة  خاليا  ظهور  من  خماوف  الأمن 
"الركبان" املكتظ للنازحني يف جنوب �صوريا على احلدود 
حاليًا.   التنظيم  م�صلحي  عائالت  تعي�س  حيث  الأردن،  مع 
للتنظيم  الأجانب  امل�صلحني  مغادرة  اأن  اإىل  التقرير  واأ�صار 
"ل يزال اأقل من املتوقع" ومل تظهر اأي �صاحة اأخرى كمق�صد 
توجهت  كبرية  اأعداداً  اأن  "رغم  الأجانب  للم�صلحني  مف�صل 

اإىل اأفغان�صتان. 

  ك�صف ع�صو جمل�س النواب ال�صابق جا�صم حممد 
رئي�س  على  متار�س  كردية  �صغوط  عن  جعفر  
اإعادة البي�صمركة  اجلمهورية برهم �صالح لغر�س 

للمناطق املتنازع عليها.
وقال جعفر يف ت�رسيح �صحفي اإن “قوى كردية 
جتاه  كبرية  �صغوطا  احل��ايل  الوقت  يف  متار�س 
ملحافظة  البي�صمركة  اعادة  لغر�س  �صالح  برهم 
اإن  اإىل  عليها”، لفتا  املتنازع  واملناطق  كركوك 

متفق  �صالح  برهم  كون  �صتف�صل  ال�صغوط  “تلك 
مع رئي�س الوزراء املكلف عادل عبد املهدي بعدم 

عودة البي�صمركة للمتنازع عليها.
ال��دمي��ق��راط��ي  احل����زب  “ا�رسار  اإن  واأ����ص���اف 
منح  على  البارزاين  م�صعود  برئا�صة  الكرد�صتاين 
ح�صني  ف��وؤاد  ملر�صحه  اجلمهورية  رئا�صة  من�صب 
ح�صل لغر�س حتقيق عودة ال�صاي�س والبي�صمركة 
�صالح  “برهم  اإن  مبينا  عليها”،  للمتنازع 
جمازفته  لعدم  بالرف�س  ال�صغوط  تلك  �صيواجه 
النواب  “جمل�س  اإن  وتابع  ال�صيا�صي”.  مب�صتقبله 

التي حتاول  الكردية  اجلديد �صُيف�صل كل امل�صاعي 
واث��ارة  عليها  املتنازع  املناطق  على  احل�صول 
املناطق  “تلك  اإن  مو�صحا  فيها”،  الفو�صى 
القوات الحتادية ول ميكن  �صتبقى �صمن حماية 
عودة البي�صمركة لها جمددا”. وكان رئي�س جمل�س 
حمافظة كركوك وكالة ريبوار طالباين قد وجه ، 
اليوم الثنني ،ر�صالة اىل رئي�س اجلمهورية برهم 
�صيطرة  لإنهاء  التدخل  اىل  فيها  دع��اه  �صالح، 
ا�صتهداف  وايقاف  كركوك  على  العراقية  القوات 

القومية الكردية هناك بح�صب قوله.

بعد فشل السيناريو االميركي .. مبعوث ترامب يعيد ترتيب عالقاته مع القادة الشيعة 

هجرة جماعية لــ عرب داعش من العراق الى سوريا

فشل مساعي عودة البيشمركة للمتنازع عليها

مجلس بغداد يبدأ باستالم طلبات الترشيح لمنصبي المحافظ 
والنائب الفني
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مختصون: وضع اسم محافظ البنك المركزي 
على الطبعة النقدية اجراء قانوني

املركزي  البنك  حمافظ  ا�صم  و�صع  اجراء  اثار 
جدل  اجل��دي��دة  الطبعة  على  ال��ع��الق  ع��ل��يء 
من  الرغم  على  ال�صيا�صية  الو�صاط  يف  وا�صعا 
قانونيته ومت بعد اخذ املوافقات الر�صمية من 
جمل�س الوزراء واللجنة القت�صادية مما يعطي 
الحقية للبنك بو�صع ا�صم حمافظه على الوراق 
النقدية اجلديدة، كما ان الجراء معمول به يف 
ال�صان  العامل، بح�صب خمت�صني يف  دول  اغلب 

القانوين والقت�صادي.
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