
اأ�سدر املجل�س الأعلى لال�ستفتاء يف اقليم كرد�ستان، 
ثالثة ق��رارات مهمة خ��الل الجتماع ال��ذي عقد يف 
م�سيف �سالح الدي��ن برئا�سة رئي�س اإقليم كرد�ستان 
وم�سارك��ة  الب��ارزاين،  م�سع��ود  وليت��ه(  )املنتهي��ة 
كو�رست ر�سول علي، ورئي�س حكومة اإقليم كرد�ستان، 
نيجريف��ان الب��ارزاين، وممثل��ي الأح��زاب ال�سيا�سية 

واملكونات القومية والدينية الأع�ساء يف املجل�س.
الق��رارات الثالث��ة الت��ي خرج به��ا اجتم��اع م�سيف 

�س��الح الدين ت�س��ب يف م�سلح��ة )منته��ي الولية( 
م�سع��ود الب��ارزاين حي��ُث ن���سّ الول عل��ى ت�سكي��ل 
وف��د للتفاو���س مع بغ��داد، والث��اين تفعي��ل برملان 
كرد�ست��ان خالل مدة اأ�سبوعني، والثالث تبادل الآراء 
ب�ساأن مب��ادئ ت�سكيل��ة و�سكرتارية املجل���س الأعلى 
لال�ستفتاء. كتلة التغيري النيابية، بينت ل�»اجلورنال« 
الربع��اء، اأن "اله��دف الأ�سا�سي م��ن تفعيل الربملان 
الك��ردي هو الت�سويت على قان��ون ال�ستفتاء ومتديد 

ولية بارزاين �سنة اأخرى".
وقال��ت ع�س��و ع��ن الكتل��ة تافك��ة اأحم��د ان��ه ح�سب 

الدميقراط��ي  احلزب��ني  ب��ني  عق��د  ال��ذي  الجتم��اع 
والحتاد الوطني �سيتم تفعيل الربملان الكردي خالل 
الأ�سبوع��ني املقبلني "، موؤكدة عقد اول جل�سة له بعد 
اقال��ة حمم��د يو�سف م��ن رئا�سته خ��الل ال�سبوعني 
املقبلني". وبخ�سو���س رئا�سة الربملان اأكدت تافكة 
اإبقاءه��ا حت��ت �سلط��ة التغي��ري .واأ�ساف��ت " تفعي��ل 
الربملان الكردي يف هذا الوقت يحتاج اىل امرين يف 
غاية الأهمية الأول : الت�سويت على قانون ال�ستفتاء 
املزم��ع اإج��راوؤه ي��وم 25 اأيل��ول لكون��ه يحت��اج اىل 
ت�سديق م��ن الربمل��ان "، والثاين وال��ذي يعد الهدف 

الأ�سا�س��ي "ه��و اإعط��اء �سالحي��ة مل�سع��ود ب��ارزاين 
ومتديد وليته املنتهية �سنة اأخرى" .

وعن زيارة الوفد الكردي املتوجه اىل بغداد ملناق�سة 
ال�ستفت��اء رجح��ت احم��د، لق��اء ب��ارزاين بالعبادي 
خا�سة بع��د ت�سكيل جلنة بقيادته مع كو�رست ر�سول 

وجمموعة من الأ�سخا�س الخرين".
من جانبها، هاجم��ت النائبة عن احلزب الدميقراطي 
الكرد�ست��اين ا�س��واق اجل��اف الأح��زاب وال�سخ�سيات 
الراف�س��ة ل�ستفت��اء اقلي��م كرد�ستان املق��رر اجراوؤه 
يف ايل��ول املقبل. اجلاف يف ت�رسي��ح ل� »اجلورنال« 

بين��ت ان ”اللج��ان العلي��ا لال�ستفت��اء �سكل��ت وف��داً 
جديداً للتفاو�س مع بغداد وطهران لإجراء ال�ستفتاء 
يف اإقلي��م كرد�ست��ان وم�ستقب��ل الدول��ة الكردي��ة يف 
املنطق��ة، لفت��ة النظ��ر اىل ان” حزبه��ا ل يدخل يف 
مه��ارات اإعالمية غري منتج��ة”. واأ�سافت ان ”املواد 
)3 ،5 ،45 ( م��ن الد�ست��ور تن���س على احقي��ة اإقليم 
كرد�ست��ان باإج��راء ال�ستفت��اء وتقري��ر م�س��ريه عن 
طريق ال�سع��ب الكردي، عادة بع�س ال�سيا�سيني الذين 
يعار�س��ون بانهم �سيا�سي��و “�سدف��ة”. وا�سارت اىل 
ان”بع���س ال�سيا�سي��ني يحاول��ون  تف�سي��ل الد�ستور 

ح�س��ب م�ساحله��م”. كم��ا نقل��ت م�س��ادر كردية عن 
م�ست�س��ار رئي���س اقلي��م كرد�ست��ان هيم��ن هورامي، 
الربع��اء، قول��ه ان “وف��دا رفي��ع امل�ست��وى برئا�سة 
م�سعود بارزاين رئي���س اقليم كرد�ستان �سيزور قريبا 

العا�سمة بغداد”. 
وذك��رت امل�س��ادر نق��اًل ع��ن ال�سفح��ة ال�سخ�سي��ة 
لهورام��ي على موقع التوا�س��ل الجتماعي “تويرت”، 
ان “وف��دا رفيع امل�ستوى م��ن اقليم كرد�ستان �سيزور 
بغ��داد، قبل 10 اآب احل��ايل لبحث م�ساأل��ة ال�ستفتاء 

مع م�سوؤويل احلكومة الحتادية”.
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يف  م�ستقلة  بقائمة  قياداته  بان�سمام  رغبته  ال�سعبي،  احل�سد  اأبدى   : جبار  ثائر   � بغداد 
النتخابات املقبلة بعيداً عن الأحزاب ال�سيا�سية، نافيًا يف الوقت ذاته ت�سكيل قائمة موحدة 
اأهل  ع�سائب  حلركة  ال�سيا�سي  املكتب  با�سم  املتحدث  وقال  الوفياء(.  )ائتالف  ا�سم  حتمل 
احلق )املن�سوية يف احل�سد ال�سعبي( حممود الربيعي يف ت�رسيح ل�»اجلورنال نيوز« ان" روؤ�ساء 
الأحزاب الإ�سالمية واحلركات يتطلعون اىل ان�ساء قائمة م�ستقلة ت�سم قادة احل�سد ال�سعبي يف قائمة 
واحدة تدخل يف النتخابات لت�سحيح الأخطاء التي رافقت العملية ال�سيا�سية يف املا�سي . واأ�ساف ان" 
احلديث عن قائمة الوفياء عار عن ال�سحة"، من جهته قال �سالح املطلك رئي�س ائتالف العربية ان ابناء 
املحافظات ال�سنية �سينتخبون �سخ�سيات لها �سالت باحل�سد ال�سعبي ملا ميتلكونه من نفوذ يف املناطق التي 
ال�سنية احلالية يف الربملان �ستت�ساءل  القوى  "ن�سبة وجود  حرروها. وبني املطلك خالل مقابلة تلفزيونية: ان 
ابناء  اقبال  ب�سبب  �سيكون  الرتاجع  هذا  "�سبب  ان  اىل  30،"% م�سريا  نحو  اىل   70% من  املقبلة  النتخابات  يف 
املحافظات ال�سنية على انتخاب �سخ�سيات لها ارتباطات بقوات احل�سد ال�سعبي الذي حرر ارا�سيهم من داع�س الرهابي.

عّدت بع�س الكتل ان الدور ال�سعودي يف العراق "�سعيف" ول 
اىل  حمللون  واأمل��ح  كبرية،  لعبة  هكذا  مثل  يلعب  ان  له  ميكن 
ال�سعودية بداأ بالتعامل مع  اأن بلداً مثل  ان املتغري اجلديد هو 
وجود  الكتل  وا�ستبعدت  ال�سنة،  فقط  ولي�س  املكونات  خمتلف 
حتركات لطالق "ت�سوية" جديدة بقيادة زعيم التيار ال�سدري 
حيدر  ال���وزراء  ورئي�س  ال�سعودية  من  بدعم  ال�سدر  مقتدى 
العبادي مقابل امل�رسوع الذي يقوده زعيم تيار احلكمة عمار 

احلكيم ورئي�س احتاد القوى الوطنية العراقية �سليم اجلبوري.
الهادي  عبد  الح��رار  كتلة  عن  النواب  جمل�س  ع�سو  وا�ستبعد 
ال�سدري  التيار  زعيم  بقيادة  ت�سوية  م�رسوع  وجود  اهلل  اخلري 
مقتدى ال�سدر، عاداً الزيارة التي قام بها "�سماحته" اخرياً اىل 
ال�سعودية مهمة لفتح ابواب وتفاهمات جديدة مع دول اجلوار، 

وخا�سة اخلليجية منها.
هنالك  اأن  يعلم  اجلميع  ل�"اجلورنال"ان  اهلل  اخل��ري  وق��ال 
ب�سبب  �سنوات  ا�ستمرت  الدول  العراق وهذه  قطيعة طويلة بني 
باأن  امله  عن  معربًا  ال�سابقة،  للحكومات  اخلاطئة  ال�سيا�سات 

تفتح هذه الزيارة ابواب تفاهم تخ�س العراق مع تلك الدول.
اخلري  اأملح  الزيارة،  هذه  له  تعر�ست  التي  النتقادات  وب�ساأن 
اهلل اإىل اأن هدف تلك الكتل وا�سح جدا وهو حتقيق مكا�سب لها 
من  ا�سفه  عن  معربًا  النتخابات،  مو�سم  قرب  مع  ال�سارع  يف 
والقالم  ال�سخ�سيات  من  بالكثري  تدفع  التي  الكتل  هذه  قيام 
العراق  باي�سال  ترغب  وطنية  �سخ�سيات  مبهاجمة  املاأجورة 
هذه  مثل  اأن  موؤكداً  "داع�س"،  من  حتريره  بعد  المان  بر  اىل 
التي  والتفاهمات  ال��زي��ارة  يف  يوؤثر  ل  والكالم  الت�رسفات 

ح�سلت خاللها.
اللويزي، رجح  الرحمن  النائب عن حمافظة نينوى عبد  وكان 
م�سريا  املقبلة،  املرحلة  يف  الوطنية  للت�سوية  م�رسوعني  بروز 

اىل ان اأحدهما حموره �سيعي يتمثل بزعيم تيار احلكمة عمار 
اأخرى بدعم تركي قطري، بينما يقابله  احلكيم واطراف �سنية 
حمور زعيم التيار ال�سدري مقتدى ال�سدر و�سي�سم من بقي من 
ال�سنة وبدعم �سعودي اماراتي، يف حني ا�سار اىل احتمالية ان 

ين�سم اليه رئي�س الوزراء حيدر العبادي.
وقال "اأنا اأعتقد اأننا �سنكون اأمام م�رسوعني للت�سوية، اأحدهما 
اجلبوري  ال�سنية  واأط��راف��ه  احلكيم  ال�سيد  ال�سيعي  حم��وره 
والنجيفي والعي�ساوي وداعموه الإقليميون تركيا وقطر. يقابله 
ال�سدر و�سي�سم من بقي  ال�سيد  �سيكون حموره  الذي  امل�رسوع 
من ال�سنة وداعميه الإقليميني ال�سعودية والإمارات.. اأما ال�سيد 
الت�سوية  م�رسوع  اإجناز  عن  البديل  امل�رسوع  ف�سيمثل  املالكي 
وهو قريب من امل�رسوع الأول ويعول على بع�س اأطرافه لجناز 
العبادي  ال�سيد  اأما  ال�سيا�سية،  الغلبية  حكومة  يف  م�رسوعه 

ف�سيكون قريبًا من امل�رسوع الثاين".
من جانبه بني رئي�س كتلة م�ستقلون الربملانية �سادق اللبان 

ان "من يتحدث عن هيمنة التيار ال�سعودي يف العراق واهم"
التيار  ل�"اجلورنال"ان هنالك فعاًل حربًا على  اللبان  وا�ساف 
ِخفية  تديرها  العلمانيني،  قبل  م��ن  ال��ع��راق  يف  ال�سالمي 
الوليات املتحدة المريكية بتبنيها لالخري، موؤكداً انه "واهم" 
من يرجح هيمنة التيار ال�سعودي يف العراق لعدم وجود ار�سية 
الذين يعربون عن  ال�سخا�س  اإّل من بع�س  لهم هنا،  منا�سبة 

ال�سيا�سية ال�سعودية او تلك التي تتبناها.
ال�سعودية  تتجاوز  ان  املمكن  غري  من  ان��ه  اللبان  واو���س��ح 
امللعب  م�ساحة  بحدود  تكتفي  بل  البلد،  يف  احلمراء  اخلطوط 
يف  �سيوؤثر  اخلطوط  تلك  جتاوز  اأن  مبينًا  بها،  لها  امل�سموح 
لديه  الذي  ال�سيعي  املكون  خ�سو�سًا  للوجود  احلقيقية  البنية 
حظور قوي ومعربرَّ عنه بعدة تيارات واحزاب ومن غري املمكن 

ازاحته وو�سع مكون اخر بدياًل عنه.
التتمة يف ال�صفحة 2

اتهمت الهيئ��ة التن�سيقية العلي��ا الرف�سة ل�ستفتاء 
كرد�ستان يف حمافظ��ة كركوك احلزب الدميقراطي 
الكرد�ست��اين باإج��راء تغي��ري دميغ��رايف يف كركوك 
ل�س��م املحافظة �سم��ن ال�ستفتاء املزم��ع اإجراوؤه 
يف 25 اأيل��ول. وقال النائب عن اجلبهة الرتكمانية 
جا�سم حممد جعفر يف ت�رسيح ل� »اجلورنال نيوز« 
ان" الهيئ��ة التن�سيقي��ة العلي��ا الرف�س��ة ل�ستفت��اء 
كرد�ست��ان �ستقوم بزي��ارة )اجلمهوري��ة الإ�سالمية 
الإيراني��ة وتركي��ا والولي��ات املتح��دة الأمريكية 
اإ�ساف��ة اإىل الأمم املتحدة( لإيقاف املد الكردي يف 

كركوك وعدم اجراء ال�ستفتاء يف املحافظة .

واأ�س��اف ان" احلزب الدميقراط��ي الكرد�ستاين قام 
باإن�ساء اأحزاب مناه�سة يف كركوك لدعم ال�ستفتاء 
�س��د املكون الرتكم��اين والعرب��ي وال�سيط��رة على 

املحافظة. 
وعّد جعفر لقاء رئي���س منظمة بدر هادي العامري 
م��ع الهيئة التن�سيقية الرتكماني��ة دفعة كبرية �سد 
الطم��اع الكردية يف كرك��وك، لفت��ًا النظر اىل ان 
اأمام املد الكردي  "اللجان التن�سيقية �ستقف ب�سدة 
الع��ام  الأم��ني  وبح��ث  املحافظ��ة.  يف  واطماع��ه 
ملنظمة ب��در هادي العامري مع الهيئ��ة التن�سيقية 
الرتكماني��ة العلي��ا الأو�س��اع ال�سيا�سي��ة والأمنية 
وال�ستفت��اء املزم��ع اج��راوؤه يف كرد�ست��ان نهاية 

�سهر ايلول. 

ك�سف��ت جلنة المن والدف��اع الربملانية، عن تاأخري 
احلكوم��ة الأمريكي��ة ت�سليم الع��راق ذخائر طائرات 
اف 16 ومع��دات اأخ��رى، موؤك��دة اجت��اه احلكوم��ة 
اىل ال�س��ني ورو�سي��ا لتغطية عجزه��ا. وقال النائب 
عن جلنة الم��ن والدفاع الربملاني��ة اإ�سكندر وتوت 
ل��� »اجلورن��ال نيوز«،ان" العراق مي��ر بحرب �رس�سة 
تتطل��ب �رسعة يف احل�سول عل��ى املعدات الع�سكرية 
والأ�سلح��ة والذخائ��ر وهذا ما بداأ يفق��ده يف الآونة 

الأخ��رية ب�سب��ب تاأخ��ري اجلان��ب الأمريك��ي ت�سليم 
الذخائ��ر خا�سة لطائ��رات اف 16 الت��ي ي�ستعملها 
اجلي���س العراق��ي يف �رسب جتمع��ات تنظيم داع�س 
الإرهاب��ي"، م�س��ريا اىل ان" �سب��ب تاأخ��ري وا�سنطن 
املالي��ة  ال�سائق��ة  اىل  يع��ود  الأ�سلح��ة  ل�سحن��ات 
الت��ي مير بها الع��راق وتاأخره يف ت�سلي��م الأموال". 
واأ�س��اف، ان" احلكوم��ة العراقي��ة ب��داأت بالتح��رك 
باجت��اه رو�سيا وال�سني للح�س��ول على ما ينق�سها 
من ال�سالح واملعدات ا�ستعدادا للمعارك املقبلة التي 

�ستخو�سها القوات الأمنية و�سد العجز احلا�سل".

اعلن قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي ،اخلمي�س ، ان " عمليات 
كبرية جتري يف العديد من املناطق وبالذات اطراف العا�سمة ".وقال قائد 
العملي��ات جليل الربيعي يف ت�رسيح ل��� »اجلورنال نيوز« "لدينا عمل جيد 
ومنظم يف مدينة الطارمية حيال معرفتنا بوجود ارهابيي داع�س هناك "، 
م�سيف��ا" مت قتل 11 ارهابيًا يف اليوم��ني املن�رسمني وقتل انتحاري مع 
ابن��ه ". وا�س��ار اىل ان "هناك تعاون��ًا كبرياً بني اه��ايل الطارمية والقوات 
المني��ة ومت التبلي��غ عن عدد م��ن الرهابيني من قبل اله��ايل ".وا�ساف 
الربيع��ي ان"جمي��ع املناط��ق الت��ي مت حتريره��ا ادت اىل ه��روب عنا�رس 
داع�س والرتكي��ز نحو اطراف بغداد والماكن البعي��دة واملفتوحة ".واوعز 

اىل ان" ال�ستخبارات تعمل مع الهايل لك�سف اخلاليا الرهابية واملراقبة 
الفنية التي توؤدي اىل قتلهم والقاء القب�س عليهم ". 

ع�س��و جلن��ة المن والدفاع حممد الكربويل ق��ال يف ت�رسيح ل� »اجلورنال 
ني��وز« ان" التنظيم��ات الرهابية تعم��ل �سيئًا وتقول لالع��الم �سيئًا اخر، 
واحلذر واجب من اخلاليا النائمة واملعلومات يجب ان ل تهمل، "،م�سيفا" 
اي معلوم��ة ت��رد يجب مالحقته��ا ومعرفة �سحتها".واو�س��ح ان" اخلاليا 
النائم��ة ه��ي فكر ارهاب��ي يندثر ع��ن طريق تق��دمي اخلدم��ات وال�ستقرار 
المني وال�سيا�سي وان يكون هناك عمل حقيقي متزامن مع الن�رس لعادة 

ال�ستقرار اىل املناطق التي مت حتريرها ".  
ويف ال�سي��اق ذات��ه ق��ال اخلب��ري المني عب��د الك��رمي خلف ل��� )اجلورنال( 
ان"ولي��ة اجلب��ل مو�سوع حديث وتت��وزع اماكن وجوده��ا حتديدا �سمال 

دياىل وبع�س خاليا داع�س موجودة يف كركوك واحلويجة "،كا�سفًا عن ان 
" هناك عمليات تعر�سية يف �رسق �سامراء و�سالح الدين وهذه املناطق 

اأكرث اأمنًا بالن�سبة لداع�س".
وا�ساف" داع�س يتقل�س ب�سكل كبري وهناك عملية مقبلة باجتاه احلويجة". 
وكان اآم��ر الفوج الول يف لواء عامري��ة الفلوجة للح�سد ال�سعبي مبحافظة 
النباراعل��ن ،الربعاء، تنفيذ عملية ع�سكرية لتفتي���س وتاأمني وادي قذف 
م��ن خاليا تنظيم داع�س الرهابي .وقال العقيد لورن�س العي�ساوي ملرا�سل 
)اجلورنال(، ان" الق��وات المنية من اجلي�س وافواج الطوارئ وقطعات من 
ل��واء عامري��ة ال�سمود نفذوا عملي��ة ع�سكرية لتاأم��ني وتفتي�س وادي قذف 
80 كم �سمال ق�ساء الرطبة 410 كم غربي النبار وتدمري معاقل عنا�رس 

تنظيم داع�س وخمابئ ا�سلحتهم".

ق��ال قائممق��ام النا�رسي��ة عل��ي ح�س��ن، ان الرا�سي 
م��ت اىل البلدي��ة وفقا لقرار جلن��ة القانون  اجلدي��دة �سُ
رق��م 80 ل�سنة 1970 ، لتوزع لحقا بواقع الف قطعة 
ار���س �سكني��ة عل��ى ال�رسائ��ح امل�ستحقة وم��ن ناحية 
القان��ون �سليمة ول يوجد اي ت�سوي��ه لت�سميم املدينة، 
ومت��ت مناق�س��ة املو�س��وع مع جلن��ة م�سرتك��ة قامت 
باإع��داد خط��ة متكامل��ة اعلنتها احلكوم��ة املحلية يف 

النا�رسية.
وت�س��ري معلوم��ات اىل وج��ود تالع��ب كب��ري باأرا�س��ي 
بتو�سع��ة  املحلي��ة  احلكوم��ة  قام��ت  حي��ث  الدول��ة، 
ت�سميمها الأ�سا�س وتخريب الر�سم العمراين للمحافظة 
،مبق��دار 774 دومن البع���س منه��ا اأرا�س��ي زراعي��ة، 
اج��ربت املحافظة عل��ى ا�ستقطاعها حت��ت عذر �رسائح 

م�ستحقة .
لك��ن م�س��در حكوم��ي اأك��د ان معظ��م ه��ذه الرا�س��ي 

�ستباع بعق��ود مبطنة، حمذرا من عملي��ات بيع و�رساء 
ارا�س��ي الدول��ة به��ذه الطريقة وع��دم معاجل��ة اخلطا 
باخلطاأ ،واأ�سار امل�سدر اىل ان احلكومة املحلية �ستبيع 
الرا�سي ولن متنحه��ا مل�ستحقيها، فهذا احلجم الكبري 
م��ن الرا�س��ي �سيتم ا�ستخدام جزء قلي��ل منه لأغرا�س 
�سيا�سي��ة والبع���س الخر �سيت��م بيعه ب�س��ورة مبطنة 

تذهب فيه الأموال اىل جيوب امل�سوؤلني.
ان  اىل  للجورن��ال  الركاب��ي  احم��د  املواط��ن  واأ�س��ار 
احلكوم��ة اأخربتن��ا ب��ان �سع��ر الر���س �سيك��ون مببلغ 
20 ملي��ون دين��ار لالأر�س املتج��اوز عليها من دون 
خدم��ات، اما الخرى فمبالغها عالية ومت منحها لعدد 
م��ن املتنفذي��ن، بينما نحن مت منحن��ا ارا�سي باأ�سعار 
مرتفع��ة ل��ن ن�ستطي��ع �سداده��ا .اىل ذلك ح��ّذر النا�سط 
امل��دين �سب��اح الكعبي م��ن ا�ستيالء احلكوم��ة املحلية 
عل��ى الرا�سي ومنحه��ا للموال��ني لأغرا���س �سيا�سية 
وعدم توزيعها على م�ستحقيها، وهذا ما يجلب املنفعة 

اىل احلكومة ولي�س لل�رسائح امل�ستحقة .

بعد الحديث عن تسوية صدرية - عبادية بتأييد سعودي

 نواب: فيتو عراقي على التسويات »المستوردة« وسياسيون »سنة« سيفشلون تقارب الرياض مع الشيعة! 

اإلرهاب يتسلل إلى حزام العاصمة... الطارمية.. هل تحولت إلى بؤرة  داعشية  تنتظر الفرصة لـ »طعن« بغداد !

بحجة توزيعها لعائالت فقيرة.. ذي قار تبيع بـ »الباطن« أراضي الدولة لـ »حبال المضيف« من حواشي األحزاب!

التركمان يستنجدون بالعامري: 
أنقذونا من المد الكردي الذي »أكل« كركوك 

بعد كثرة الوعود األميركية المعسولة..  
العراق يتجه إلى الصين بحثًا عن الذخائر

بغداد- هيفاء القره غولي 

بغداد ـ المحرر السياسي

بغداد ـ الجورنال نيوز 

بغداد-الجورنال

ذي قار- شاكر الكناني

بغداد - سعد المندالوي 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الجنرال يمهل ياسر قاسم 
48 ساعة ويستبعد ميرام 

التغيير تكشف أوراقه.. بارزاني سيمدد واليته عامًا آخر ويبحث عن الشرعية بلقاء العبادي وتفعيل برلمان كردستان

إحذر من الصيف..
 اللدغة المزمنة وأمراض الجلد

املناطق املت�رسرة من الرهاب تنتظر موؤمتر املانحني يف الكويت مطلع العام املقبل
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