
ت�شه��د حمافظة ال�شليمانية )�شم��ايل العراق( حالة من 
الفو�شى مع ب��دء اال�شتفتاء الذي دعا اليه رئي�س اإقليم 
كرد�شت��ان )املنتهية واليته( م�شع��ود بارزاين ،بالرغم 
من الرف�س ال�شعبي واالإقليمي والدويل يف حني و�شف 
مواطن��ون غلق اأج��واء االإقليم من اي��ران وتركيا بطلب 
م��ن بغ��داد بال� "كارث��ة" . وقال مواطن��ون يف ات�شال 
مع »اجلورنال نيوز« ان" خماوف وا�شعة  ت�شود �شكان 

ال�شليماني��ة واي�شا االهايل يف بقية حمافظات االإقليم 
بعد تفاقم االزمة الغذائية والوقود ". 

الو�ش��ع  م��ن  وا�شع��ًا  تذم��راً  ان"هن��اك  واأ�شاف��وا 
االقت�ش��ادي املرتدي يف االإقلي��م وا�شبح الو�شع ا�شواأ  
بع��د اطالق حمل��ة اال�شتفتاء كما جل��اأ التجار اىل رفع 
ا�شعار املواد الغذائية، بينما ت�شطف ع�رشات املركبات 
يف طوابري امام حمطات الوقود ".  واأ�شاروا اىل ان "ان 
اغلب �شكان اإقليم كرد�شتان راف�شون لفكرة اال�شتفتاء 
ومتخوف��ون م��ن فر�س ح�ش��ار عليه��م ".ال�شيما وان  

"الو�شع االقت�شادي �شيء وان �رشائح وا�شعة مل تت�شلم 
الرواتب منذ �شهور ما يعني ان اإالقليم مقبل على ازمة 

اقت�شادية خانقة ".
م��ن جه��ة اأخ��رى، اك��د مواطن��ون ان" اغ��الق االأجواء 
االإيرانية والرتكية امام رحالت الطريان من كرد�شتان 
يوؤك��د ان هات��ني الدولت��ني جادتان بفر���س عقوبات 
اقت�شادي��ة "وان "هذا االجراء �شي�ش��ع ال�شعب الكردي 
اأمام ازم��ة م�شاعفة ملا يعانونه م��ن ازمة اقت�شادية 
ح��ادة يف االإقلي��م ". اىل ذلك، �شلط��ت وكالة "يورا�شيا 

ني��وز" االمريكي��ة، يف تقريره��ا ال�ش��وء عل��ى ارتياب 
وخوف االقليات من نتائج ا�شتفتاء اقليم كرد�شتان. 

واف��ادت الوكالة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال 
نيوز«، باأنه يف ال�شنوات الع�رش ال�شابقة، انت�رش التطرف 
الديني ب�شكل كبري يف اقلي��م كرد�شتان. حتى ا�شبحت 
اع��داد م�شاج��د االقلي��م تف��وق مدار�ش��ه، وجامعات��ه، 
وم�شت�شفياته جمتمعة. ما �شبب زيادة القلق يف نفو�س 
اقلي��ات االقلي��م. يف ح��ني اثبت��ت الدرا�ش��ات ان اك��ر 
م��ن الف ك��ردي ان�شم اىل تنظيم داع���س االرهابي يف 

بداي��ة خالفت��ه.  واالهم من ذل��ك، ان عملي��ة ا�شتقالل 
االقلي��م بح��د ذاتها، ت�ش��كل خط��را لالقلي��ات، خا�شة 
م��ع اعتبار االقليم مناطقهم، ح��دودا لكرد�شتان. وهذا 
يعن��ي انه عند ا�شدار قرار حل االزمة ع�شكريا، �شتكون 
ه��ذه املناط��ق ه��ي خط��وط القت��ال االمامي��ة واأول 
املت�رشري��ن. ولن ي�شبب ذلك تاأخ��ري رجوع النازحني 
وااليزيديني اىل مناطقهم فح�شب، بل �شيجعل عودتهم 
م�شتحيلة.  وبينت اقليات االقليم، ا�شتمرار ا�شتخدامهم 
من قبل حكام كرد�شتان، كواجهة ملطالبهم ومنافعهم 

ال�شيا�شي��ة م��ع حكوم��ة بغ��داد، ف�ش��ال ع��ن ا�شتخدام 
احل��كام للمناط��ق املتن��ازع عليها كح�ش��ن ع�شكري، 
حلماي��ة حمافظات االقليم الرئي�شي��ة الثالث، يف حال 

اعالن احلرب الع�شكرية. 
ويدعي حزب بارزاين م�شارك��ة االيزيديني، املعتربين 
اقلي��م  ا�شتفت��اء  يف  وعرقي��ة،   ديني��ة  اقلي��ة  كاك��رب 
كرد�شت��ان، لكن الراف�شني منهم يعت��ربون االيزيديني 
املنا�رشين ال�شتق��الل االقليم، لي�شوا اكر من عنا�رش 

مدفوعة الثمن. 

البرلمان يرد بجملة "إجراءات عقابية" أبرزها نشر قوات اتحادية في مناطق النزاع مع األكراد

journaliraq.comصفحة مع الملحق االقتصادييـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة 16

Mon.25 Sep. 2017 issue no 428 االثنين 25 ايلول 2017 العدد

 ثقافة »العيب« تدفع  الشباب إلى 
البطالة وتجعلهم حبيسي المنزل

أي نوع ماسكارا تختارين 
لشكل عينيك؟

05060910

خا�س: �شوت الربملان ، االثنني، على م�شودة قرار يق�شي باإغالق جميع املنافذ الربية 
مع اإقليم كرد�شتان وف�شل اأكراد يعملون يف احلكومة، ون�رش قوات احتادية يف مناطق 
حكومة  اأجرته  الذي  اال�شتقالل  ا�شتفتاء  على  للرد  خطوات  جملة  يف  االإقليم  مع  النزاع 

كرد�شتان العراق.
كما يت�شمن القرار اأي�شا ف�شل جميع املوظفني وامل�شوؤولني احلكوميني واالأمنيني االأكراد الذين 
�شاركوا يف اال�شتفتاء ومن املنتظر اأن تتم �شياغة هذا القرار قبل الت�شويت النهائي عليه يف جل�شة 
االأربعاء املقبل. ويهدف اال�شتفتاء اإىل منح تفوي�س لرئي�س االإقليم م�شعود بارزاين الإجراء مفاو�شات 
على االنف�شال مع بغداد ودول اجلوار. وتعار�س احلكومة املركزية يف بغداد ا�شتفتاء اال�شتقالل، وقالت 
اإنها لن تعرتف به، وحثت الدول االأجنبية، على وقف ا�شترياد النفط اخلام مبا�رشة من اإقليم كرد�شتان العراق، 

وق�رش التعامالت فيما يتعلق بالنفط على احلكومة املركزية.

�شهدت عملية ا�شتفتاء اإقليم كرد�شتان على االنف�شال من العراق مهازل 
كبرية ابرزها ت�شويت االف املتوفني واجبار االأقليات على الت�شويت 
يف ظل ت�شجيله اقباال �شعيفا ،بينما رجح خرباء يف ال�شاأن االنتخابي 
الذي  كرد�شتان  اقليم  ا�شتفتاء  بنتائج  يدوي  تالعب  حاالت  ح�شول 
جرى االثنني ، يف وقت اكدت فيه احزاب مناه�شة انها تتوقع مثل هذه 
االفعال من اجلهات املوؤيدة لال�شتفتاء. وذكرت م�شادر ان حماوالت 
ا�شرتى  ب��ارزاين  م�شعود  واليته  املنتهية  كرد�شتان  اقليم  رئي�س  من 
برناجمًا خا�شًا يغري اال�شوات الراف�شة لال�شتفتاء اىل القبول،وك�شفت 
دوالر  مليون   500 االقليم  دفع حكومة  م�شادر كردية معار�شة عن 
نظري �رشاء برنامج انتخابي من �رشكة ا�شبانية اجلن�شية يقودها خبري 
متخ�ش�س يف املعادالت االنتخابية بفريق ي�شم نحو ت�شعة ا�شخا�س 
واللعب  الت�شويت  اجراء  بعد  البيانات  ادخال  �شياأخذون على عاتقهم 
له مواجهة رف�س يف  املتوقع  اال�شتفتاء  ل�شمان مترير  الربامج  بتلك 
ال�شليمانية واملناطق املتنازع عليها. وتو�شح امل�شادر اأنه اىل جانب 
تغيري النتائج لتكون ايجابية، فان االقليم ا�شتقدم ا�شخا�شًا من دول 
فقرية كي يكونوا �شهود زور على العملية االنتخابية من دول الفلبني 
والباك�شتان والهند وبنغالد�س الإ�شفاء ال�رشعية على نتائج اال�شتفتاء. 
ويف هذا اجلانب يقول مراقبون: ان بارزاين وحزبه جلاأوا اىل "التزوير" 
مناطق  يف  ال�شعيف  االقبال  ظل  يف  االرق��ام  وتغيري  اال�شتفتاء  يف 
عز  االنتخابي  واخلبري  القانوين  الباحث  ورجح  وكركوك.  ال�شليمانية 
بداًل  اال�شتفتاء  اليدوي" يف  "التالعب  تقنية  ا�شتخدام  الدين املحمدي 
عدد  لو�شول  نظراً  العامل،  دول  يف  املوجود  غري  الربنامج  هذا  عن 
الراف�شني اىل رقم ال ي�شتهان به وميكن ان يف�شل اال�شتفتاء يف حال 
اأخرياً  �شهدت  كركوك  مدينة  ل�"اجلورنال"ان  املحمدي  وقال  اجرائه. 
�شمول  االقليم  قرار  بعد  فيها،  اال�شتفتاء  الجراء  مناوئة  الفتات  رفع 
"االمن  اال�شاي�س  بقوات  حدا  ما  الت�شويت،  بعملية  االكراد  مواطنيها 
املواطنني  على  التاأثري  ملنع  لياًل  الالفتات  تلك  رفع  اىل  الكردي" 

االآخرين وانت�شار موجة الرف�س اىل جميع انحاء املحافظة.
حيث  مكلفة  وغري  ا�شهل  تكون  اليدوي(  )التالعب  "عمليات  اأن  وبني 
موظفني  جتنيد  خالل  من  الت�شويت  مراكز  داخل  العملية  تلك  جتري 
ينتمون اىل جهة معينة لل�شيطرة على جميع جمريات عملية اال�شتفتاء 
املراكز  تلك  مثل  ان  م��وؤك��داً  لذلك"،  امل�شتخدمة  االوراق  ب�شمنها 
ملي�شيا  او  حزب  �شيطرة  حتت  تقبع  التي  املغلقة  املناطق  يف  توجد 
ارهابية ما مينع حتى ح�شور  او ع�شابات  او جماعة م�شلحة  معينة 
مراقبني حمليني ودوليني ومنظمات جمتمع مدين مل�شاهدة جمريات 
االقليم  يف  بكرة  توجد  املراكز  هذه  "مثل  ان  موؤكداً  العملية"،  تلك 
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احلزب  ل�شيطرة  اخلا�شعة  املناطق  خ�شو�شًا 
لكون املناوئني لال�شتفتاء هم اكر من املوؤيدين له، ما يجعل النتائج 

يف كل تلك املراكز تكون مقرتبة من 100 باملئة ل�شالح اال�شتفتاء".
من  انه  اىل  املحمدي  اأملح  الدوليني،  للمراقبني  الر�شى  تقدمي  وب�شان 
اع�شاء  احد  كان  عندما   2005 عام  االنتخابات  يف  جتربته  خالل 
املفو�شية يف دورتها االوىل فاإن "زيارة املراقبني الدوليني اىل مراكز 
ميرون  ال��زوار  "هوؤالء  ان  موؤكداً  فقط،  "بروتوكولية"  هي  الت�شويت 
وخ�شو�شًا  بزيارتهم  م�شبقًا  تعلم  التي  املراكز  من  عدد  على  لدقائق 
يتخذون  املوظفني  يجعل  ما  �شفاراتهم  وج��ود  اماكن  على  القريبة 
احتياطات عالية ملنع اي عملية ميكن ان تثري �شكوكهم وت�شكك بنزاهة 
جتري  ان  والتجاوزات  املثالب  تلك  لكل  ميكن  حني  يف  االنتخابات، 

وفق ما خمطط لها بعد انتهاء زيارتهم".
من جانبه قال ع�شو جمل�س النواب عن حركة التغيري الكردية "كوران" 
وتالعب  حيل  على  اعتادت  كرد�شتان  يف  "االحزاب  اإن  حممد  كاوة 

احلزب الدميقراطي بنتائج االنتخابات على مدى ال�شنوات املا�شية".
الكرد�شتاين  الدميقراطي  احل��زب  ان  ل�"اجلورنال"  حممد  وا���ش��اف 
ا�شتطاع احل�شول على الكثري من اال�شوات واملقاعد عن طريق التزوير 
موظفني  خالل  من  املا�شية،  االنتخابات  بنتائج  الهائل  والتالعب 

يتميزون بادارة تلك العمليات". 
تتمة �س2

ت�شعي��د كب��ري تواجه��ه ال���رشكات الكردي��ة العاملة يف 
جن��وب الع��راق ولي���س يف ذي ق��ار فقط بع��د الت�شويت 
عل��ى اال�شتفت��اء وه��ذا ما ي�شّع��د املوقف عل��ى ع�رشات 
ال���رشكات الت��ي تعم��ل باجتاه��ات خمتلف��ة كالتج��ارة 
واالإعم��ار وغريه��ا ،وق��ال ع�ش��و جمل���س حمافظة ذي 
ق��ار عط��ا الزاملي ل�»اجلورنال ني��وز« نطالب بطرد هذه 
ال�رشكات وعدم التعامل معها مطلقا، كاإجراء مماثل ملا 
فعله رئي���س االقليم وقيامه بالت�شوي��ت على االنف�شال 
عل��ى الرغم م��ن خمالفته القان��ون ومعار�شته احلكومة 

املركزي��ة . واأكد الزاملي لقد �شمحنا للكثري من ال�رشكات 
الكردية باأن تعمل وتناف�س يف بناء املجمعات ال�شكنية، 
واال�شت��رياد والت�شدير، ويف �شناعة االدوية ولكن القرار 
االأخري لرئا�ش��ة االقليم �شيدفع املحافظات اجلنوبية اىل 
مقاطعتها وع��دم التعامل معها والعمل عل��ى ا�شتبدالها 

ب�رشكات اخرى ال حتمل اي واجهة �شيا�شية .
وا�ش��ار اىل ان ه��ذه املطالبة لي�شت م��ن جانب احلكومة 
املحلي��ة وحده��ا ب��ل ه��ي مطال��ب جماهريي��ة، وه��ذا 
مايدفعنا اىل العمل من اأجل االإيفاء بهذا االلتزام وتنفيذ 
�شوت املواطن الداعي اىل اإلغاء هذه ال�رشكات من قائمة 

التعامل معها او ادخالها يف م�رشوع عمراين .

ع��ّدت رئي�ش��ة كتل��ة التغي��ري الربملاني��ة ���رشوة عب��د 
الواحد ، االثنني ، االع��رتاف با�شتفتاء اقليم كرد�شتان 
مبثابة غ�س الب�رش ع��ن الف�شاد و�رشقة ايرادات النفط 
وه��در املال الع��ام. وقالت عبدالواح��د يف بيان تلقته 
»اجلورنال نيوز« ،ان ” مقاطعة ا�شتفتاء كرد�شتان هي 
عدم اعرتاف ب�رشعية م�شعود بارزاين “، مت�شائلة”كيف 
له��ا ان تذهب اىل ت�شوي��ت دعا اليه رئي�س غري �رشعي 
او تلبي��ة مطلب��ه وه��و اغ��الق الربملان وط��رد رئي�شه، 
ملاذا ا�شوت نزوال عند رغبة �شخ�س مل يحرتم ا�شوات 
اك��ر م��ن ٥٠٠ الف ناخب ك��وردي ارادوا ال�رشاكة يف 

احلك��م لكن بات�ش��ال هاتفي مت الغ��اء ال�رشاكة وار�شل 
وزراءه��م اىل بيوته��م “. وت�شاءلت عب��د الواحد ” ماذا 
اق��ول ل�شه��داء ال�شحاف��ة الذي��ن اغتيل��وا يف ظل حكم 
رئي���س ال يفكر بحقوق مواطني��ه وكيف �شيتم مواجهه 
�شهداء ١٧ �شباط وااليام االخرى الذين متت ت�شفيتهم 
النهم طالبوا بتح�شني و�شعهم املعا�شي وانهاء الف�شاد 
“. وا�ش��ارت اىل ان ” اعرتافه��ا باال�شتفتاء يعّد غ�س 
الط��رف عن الف�شاد و�رشقة اي��رادات النفط وهدر املال 
الع��ام”. ولفتت االنتب��اه اىل انها ” ال ت�شتطيع الذهاب 
اىل اربي��ل للت�شويت على اال�شتفت��اء عازية ال�شبب اىل 
انه��ا ممنوعة من دخول اربي��ل “، ومت�شائلة كيف يتم 

الوثوق مبن مينعوننا من العودة اىل ديارنا “.

ج��دد حتال��ف الق��وى الوطنية رف�ش��ه القاط��ع لال�شتفتاء املزع��وم يف اإقليم 
كرد�شتان وقال النائب عن االئتالف احمد امل�شاري يف ت�رشيح ل� »اجلورنال 
ني��وز« ان" املك��ون ال�شن��ي يرف�س رف�شا قاطع��ا اجراء اال�شتفت��اء يف اإقليم 
كرد�شت��ان واملناطق املختلف عليها ما ب��ني االإقليم واملركز ". واأ�شاف ان" 
اإ���رشار الب��ارزاين على اجراء اال�شتفتاء يدخل البل��د يف ازمة ويخلف م�شاكل 
و�رشاع��ات كبرية يف العراق". واأ�ش��ار اىل ان" املكون ال�شني ح�ّشد جماهريه 
يف املناط��ق املختلف عليه��ا �شد اال�شتفتاء املزع��وم راف�شا يف الوقت ذاته 
ق�ش��م املناطق العربي��ة و�شمها اىل االإقلي��م حتت ذريعة اج��راء اال�شتفتاء".
و�شدد امل�شاري على �رشورة تغليب لغة احلوار ما بني االإقليم واملركز حفاظا 
عل��ى �شالمة الع��راق وامنه ".  من جهت��ه اكد ابو جعفر ال�شبك��ي م�شوؤول لواء 
ال�شبك يف قوات �شهل نينوى اأن ال�شكان القاطنني يف مناطق ال�شهل اخلا�شعة 
ل�شلطة احلكوم��ة املركزية راف�شني لال�شتفتاء جملة وتف�شياًل وال عالقة لهم 
به.  وقال ال�شبكي يف ت�رشيح خا�س "للجورنال نيوز" : ان املناطق الواقعة 

حت��ت �شلط��ة اقلي��م كرد�شت��ان والتي يوج��د فيها ال�شب��ك والرتكم��ان نعّدها 
اأ�ش��رية بيد احل��زب الدميقراطي الكرد�شت��اين الذي ميار���س كل ال�شغوط على 
العوائ��ل املوج��ودة هناك للت�شوي��ت بكلمة "نع��م" على ا�شتفت��اء االنف�شال 
.  واأ�ش��اف انه��م يكنون كل االح��رتام والتقدير لل�شعب الك��ردي وال يوجد اي 
عداء او كره لهم، م�شيفًا ان �شبب رف�شهم اال�شتفتاء هو لكونه �شيق�شم العراق 
اىل دوي��الت وي�شع��ف وحدت��ه وقوته كدولة م��ا زالت ت��وؤدي دوراً مهمًا يف 
العالق��ات االقليمية والدولية.  بدوره��ا تناولت �شحيفة "وا�شنطن اكزاميرن" 
يف تقريره��ا ت�ش��اوؤالٍت عن: هل �شيتب��ع امل�شيح وااليزيدي��ون ا�شتفتاء اقليم 
كرد�شت��ان؟ يف ظل وجود العديد م��ن االراء املختلفة لعملية اإجراء اال�شتفتاء 
بقي��ادة الرئي�س املنتهية واليته "م�شعود بارزاين"، يف املحافظات الرئي�شية 
واملتن��ازع عليها. واف��ادت ال�شحيفة يف تقريرها ال��ذي ترجمته »اجلورنال 
ني��وز«، ان��ه عل��ى الرغم من ادع��اء حكام االقلي��م رعايتهم لالقلي��ات، اال ان 
االك��راد امل�شيح ل��ن يدعموا االح��زاب الكردية، من اجل حكوم��ة مل تقدم لهم 
�شيئ��ا غري قطوعات الرواتب، وال من اجل حكام خ�ش�شوا %80 من ميزانية 
الدول��ة مل�شاحله��م العائلية اخلا�شة. ف�شال عن ع��دم حماية بارزاين مل�شيح 

�ش��كان مدينة نين��وى، عند اقرتاب تنظيم داع�س االرهاب��ي. واكدت ال�شحيفة 
وج��وب ع��دم الوثوق ب�"ب��ارزاين"، بعدما �شل��م م�شري االكراد بي��د الدكتاتور 
"�شدام ح�شني"، يف ال�شابق،  ل�شمان �شالمة عائلته. كما ان االيزيديني لن 
يتبع��وا حكاما تخلوا عنهم يف معركة القتال �ش��د داع�س، ورف�شوا تزويدهم 
باال�شلح��ة، كم��ا ان جمي��ع االيزيديني ع��دا عدد قلي��ل منه��م )مدفوعني من 
قب��ل احزاب ب��ارزاين( يعار�شون ا�شتفتاء اقلي��م كرد�شتان حتت قيادة حاكم 
غ��ري جدي��ر بالثق��ة وامل�شوؤلي��ة.  واذا �شكل��ت حكومة ب��ارزاين دول��ة م�شتقلة 
مت�شمن��ًة املناطق املتنازع عليها، وادعى بارزاين ان قراراته وقرارات حزبه 
الدميوقراطي ال تخرق ايًا من القوانني الدولية، اذن يحق للم�شيح وااليزيديني 
اج��راء ا�شتفتاء خا�س بهم، لت�شكيل دول��ة خا�شة ب�شعبهم امل�شطهد من قبل 

حكومة كرد�شتان.
وانه��ت ال�شحيف��ة تقريرها بالتنويه ب��ان "رغبة االك��راد باال�شتقالل لي�شت 
مب�شكلة، لكن امل�شكلة اال�شا�شية هي حاكم االكراد، وت�شنيفهم لبقية االقليات 
يف املرتب��ة الثانية، والثالثة.. يجب عليهم اال�شتعداد ملواجهة غ�شب ورف�س 

االقليات، وان احتفاالتهم لن تدوم".".

اعل��ن ع�شو اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة االنبار 
راج��ع ب��ركات العيف��ان ان اق�شي��ة ونواح��ي االنبار 
املح��ررة ومنها ق�ش��اء عنه ومنطق��ة عكا�شات غربي 
االنب��ار بحاج��ة اىل مراك��ز للتاأهيل النف�ش��ي وتوعية 
املدنيني وخ�شو�شا االطفال من فكر داع�س االرهابي 
امللوث . وقال العيف��ان ملرا�شل »اجلورنال نيوز« ان" 
مناط��ق االنب��ار املح��ررة اأخ��رياً، ومنها ق�ش��اء عنه 
وناحي��ة الريحان��ة وعكا�ش��ات تتطل��ب وج��ود مراكز 
للتاأهي��ل النف�ش��ي ملعاجل��ة املدني��ني واالطف��ال م��ن 
التل��وث الفك��ري الذي ا�ش��اب عقوله��م وتو�شيح فكر 

وعقيدة االرهاب االجرامي الذي لوث كل �شيء".
وا�ش��اف ان" �رشيح��ة االطف��ال ه��ي االك��ر خط��را 
بع��د اأن تعر�ش��ت لفك��ر داع���س االرهاب��ي م��ا يتطلب 
م��الكات نف�شية م��ن االطباء لتو�شيح م��ا هو �شحيح 
له��م وابعادهم عن االج��واء النف�شية التي تعر�شوا لها 
خالل ثالث �شنوات من �شيطرة التنظيم االرهابي على 

املدينة".
وا�ش��ار العيفان ان" املناطق املحررة بحاجة اىل دعم 
دويل وم��ن املنظم��ات االن�شاني��ة التي متتل��ك مراكز 
للمعاجل��ة النف�شي��ة وفت��ح مواق��ع �شديق��ة للطفل مع 
توعي��ة الن�ش��اء والرج��ال لك��ون مناطقهم ع��ادت اىل 

�شلطة الدولة ولن يعود االرهاب اليها جمددا". 

تالعب تقني يغير نتائج التصويت 

الجورنال تكشف ما جرى في مهزلة االستفتاء.. عمليات تزوير واسعة وإجبار األقليات على التصويت وآالف المتوفين صوتوا لتمريره

المسيحيون واأليزيديون والعشائر "السنية" في المناطق المتنازع عليها قاطعوا االستفتاء االنفصالي

أنباريون يعترفون: أبناء المحافظة يحتاجون للتأهيل النفسي القتالع أفكار داعش 

ذي قار تستعد لطرد الشركات الكردية 
العاملة في جنوب العراق 

التغيير الكردية: االعتراف باستفتاء 
كردستان قبول بالفساد

خاص

بغداد ـ خاص 

الناصرية – شلكر عواد

متابعة األنبار- الجورنال نيوز

بغداد – الجورنال نيوز 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

»الجنرال« يصف قرعة 
خليجي 23 بـ »المتوازنة«..

بعد إجراء االستفتاء.. مخاوف اقتصادية وقلق من فوضى تغرق محافظات اإلقليم الكردي واألقليات تشعر بالرعب

إحصائية : مليون و 75  ألف 
نازح خالل 11 شهراً في العراق


