
ن�رش موقع "میدل اإي�ص��ت اآي" يف لندن تقريرا لل�صحايف 
األیك���س ماكدونال��د، ح��ول ا�صتفتاء ا�صتق��ال كرد�صتان 
املوجودي��ن  الإيرانی��ن  الأك��راد  واملقاتل��ن  الع��راق 
ح��ول كرك��وك، حی��ث يعتزمون الدف��اع عنه��ا يف حال 
ن�ص��وب ���رشاع. وي�ص��ف التقري��ر، احلال��ة يف مع�صك��ر 
ال�صخ��رة الع�صكرية، حی��ث ي�صیح قائ��د املع�صكر قائا: 
"م��اذا تريدون؟"، وي��رد علیه املقاتل��ون، معظمهم يف 

الع�رشينی��ات م��ن العم��ر، قائل��ن: "دول��ة كرد�صتانی��ة 
ع��ن  نق��ًا  ماكدونال��د  ويفی��د  كرد�صتانی��ة".   دول��ة   ..
هو�رشيف��ي: " نعتق��د ب��اأن ح��زب احلري��ة الكرد�صت��اين 
ي��رى اإيران ع��دوا اأ�صا�صیا يف املنطقة، ويعتق��د اأن اإيران 
وراء ع��دة حماولت عابرة حدودي��ة لتحطیم الأكراد يف 
الع��راق ، ونح��ن البی�صمرك��ة م�صتع��دون للت�صحی��ة بكل 
�ص��يء، وحت��ى اآخر رم��ق؛ ملن��ع كركوك م��ن الوقوع يف 
ي��د احل�ص��د ال�صعب��ي". ويلف��ت الكات��ب النظ��ر اإىل اأنه يف 
الوق��ت الذي ي�صع��ى فیه الأكراد العراقی��ون لإقامة دولة 

كردي��ة م�صتقل��ة يف �صم��ال العراق، ف��اإن ح��زب العمال 
الكرد�صت��اين "املوجود يف تركیا ب�ص��كل رئی�صي" ينادي 
بحل فی��درايل ولی�س قومی��ا مل�صكلة الأك��راد، م�صریا اإىل 
اأن ح��زب احلرية الكرد�صتاين ي�صع��ى لإقامة دولة كردية 
ك��رى، ت�صم��ل مناطق الأكراد يف كل م��ن العراق واإيران 
وتركی��ا و�صوري��ا. وين��وه التقرير باأن هن��اك الآلف من 
ق��وات ح��زب احلري��ة الكرد�صتاين، خا�صة ح��ول كركوك 
ويف التال املج��اورة، حیث يحاول��ون حترير احلويجة 
واملناط��ق املجاورة م��ن تنظیم داع���س، بح�صب ما جاء 

يف التقري��ر. وي��ورد املوق��ع نق��ا عن قائد ق��وات حزب 
احلري��ة الكرد�صتاين ح�صن يزدنبانا، الذي ا�صتهر ب�صبهه 
جلوزي��ف �صتالن، من جبه��ة احلويجة على ع��دة اأمیال 
م��ن مع�صك��ر ال�صخ��رة، قول��ه اإن عل��ى قوات��ه اأن تتدخل 
يف الع��راق، واأ�صاف للموقع: "نحن هن��ا حلماية حقوق 
الأكراد، وال�صبب الآخر هو حماية العامل.. حماية الأكراد 
وحماي��ة الع��امل م��ن الإره��اب". ويب��ن ماكدونال��د اأن 
احلويجة وما حولها تعد من اأواخر املناطق التي ي�صیطر 
علیها تنظی��م داع�س، بعد هزميته يف املو�صل يف متوز ، 

لفت��ًا النتب��اه اإىل اأن��ه يف الوقت ال��ذي �صاركت فیه كل 
من الق��وات العراقیة وقوات البی�صمرك��ة يف قتال تنظیم 
داع���س يف ال�صابق، فاإن ق��وات البی�صمركة تركت معركة 
احلويج��ة، التي ب��داأت يوم اخلمی�س؛ وذل��ك ب�صبب التوتر 
ب��ن بغداد وحكومة اإقلیم كرد�صتان على خلفیة ا�صتفتاء 
ال�صتقال. وقال: "بداأوا باإيجاد "ملی�صیات" يف طاووق 
وغریه��ا من القرى واملناطق على بعد 5 كیلومرتات من 
هن��ا، لدفع ق��وات خلفن��ا، وي�صتخدم��ون احلويجة حجة 
جلل��ب قواتهم هنا ملهاجمتنا.. اأي اأن البی�صمركة التابعة 

حلزب احلري��ة الكرد�صتاين عالقون خل��ف تنظیم داع�س، 
وي�صری التقري��ر اإىل اأن رئی�س الوزراء حیدر العبادي هدد 
باأن��ه اإن مت تهديد العراقی��ن با�صتخدام قوة خارجة عن 
القان��ون، "ف�صنتدخ��ل ع�صكريا". وي�صت��درك املوقع باأنه 
عل��ى الرغ��م من اأن اإقلی��م كرد�صتان رح��ب بوجود حزب 
احلري��ة الكرد�صت��اين "م��ن اأك��راد اإي��ران"، اإل اأن بع���س 
امل�صوؤول��ن ع��روا عن قلقهم من وج��ود عن�رش ل ميكن 
التنب��وؤ مب��ا �صیفعل، م�ص��ریا اإىل اأن معظ��م مقاتلي حزب 

احلرية الكرد�صتاين �صباب يف الع�رشينیات من عمرهم.

المرور العامة تنتظر قرار أمانة مجلس الوزراء لمنع حركة المركبات بلوحات كردية
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املركبات  الثاثاء، منع جتوال  العامة،  املرور  :نفت مديرية  بغداد- خا�س 
العراق، يف حن اكدت  اقلیم كرد�صتان وال�صری يف �صوارع  ارقام  التي حتمل 
با�صم  املتحدث  وق��ال  اللوحات.  تلك  ب�صاأن  احلكومیة  التعلیمات  انتظارها 
 " ،اإنه  نیوز«  ل�»اجلورنال  خا�س  ت�رشيح  يف  ولید،  عمار  العامة  املرور  مديرية 
ا�صحاب  على  العامة  املرور  مديرية  قبل  من  حما�صبة  او  للخناق  ت�صییق  يوجد  ل 
ب�" ال�صاعات  ي�صدر  ما  وا�صفًا   ،" كرد�صتان  لقلیم  تابعة  لوحات  احلاملة  املركبات 
الكاذبة واملغر�صة ". وا�صاف ،اأنه " مل يتم تبلیغ مديرية املرور العامة باأي توجیه خا�س 
بتلك اللوحات من قبل رئا�صة الوزراء "، موؤكدا ان " تلك املركبات غری ممنوعة من ال�صری يف 

�صوارع العراق ". 
وكانت بع�س و�صائل العام ومواقع التوا�صل الجتماعي تناقلت انباًء اأفادت مبنع �صری املركبات 

التي حتمل "ارقاما �صمالیة"، يف بغداد، ومنع دخولها العا�صمة. 

الإج��راءات  من  �صل�صة  النف�صالیة  كرد�صتان  اإقلیم  حكومة  تواجه 
اأوىل لجبار  اقت�صادية كمرحلة  تت�صمن عقوبات  واملحلیة  الإقلیمیة 
واإلغاء  الرتاجع  على  ب��ارزاين  م�صعود  وليته  املنتهیة  الإقلیم  رئی�س 
نتائجه .بینما يجري التن�صیق العراقي مع انقرة وطهران لو�صع خطة 
ح�صار حمكمة مع احتمالیة التدخل الع�صكري لنهاء مهزلة النف�صال 
املزعومة. واأو�صح اخلبری القانوين علي التمیمي اإن احلكومة املركزية 
اإزاء  بحرية  "قانونًا" للت�رشف  الكاملة  ال�صاحیات  متتلك  بغداد  يف 
وقال  للد�صتور.  واملخالف  لل�رشعیة"  "الفاقد  كرد�صتان  ا�صتفتاء 
التمیمي يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نیوز«،" ل قیمة قانونیة ل�صتفتاء 
النتباه  لفتًا  للراأي"،  ا�صتطاعًا  كونه  يتعدى  ل  هو  بل  كرد�صتان 
الحتادية  املحكمة  قرار  بعد  القانونیة  قیمته  فقد  ال�صتفتاء  ان  اىل 
بغداد  التمیمي،"امام  وبن  ال��دويل.   الأمن  جمل�س  ورف�س  بغداد  يف 
العقوبات  مقدمتها  يف  تاأتي  اتخاذها،  املمكن  الإج��راءات  من  جملة 
القت�صادية وقطع الرواتب والت�صالت والطرق واملطارات والتن�صیق 
اأي�صًا ان  مع دول اجلوار لتفعیل العقوبات".  واأ�صاف، باإمكان بغداد 
طريق  وعن  ب�"القوة"  علیها  املتنازع  املناطق  يف  هیمنتها  تفر�س 
الد�صتور. ولفت  القوات المنیة لنها تابعة للحكومة املركزية بح�صب 
اإن�صاء دولة كردية ب�صبب وجود  اخلبری القانوين النتباه اىل ا�صتحالة 
مبداأ يف القانون الدويل يدعم �صیادة الدول ووحدتها ويقدمها على حق 
تقرير امل�صری، م�صیفًا " على �صبیل املثال ما ح�صل مع "المازيغ" يف 
املغرب العربي حن رف�صت حمكمة العدل الدولیة طلبهم بالنف�صال .

)احلكومة  الم  الدولة  موافقة  يقت�صي  ال��دول  ت�صكیل  ان  بن  كما 
يرفع  ذلك  بعد  ومن  املجاورة  القلیمیة  والدول  بغداد(  الحتادية يف 
ي�صدر  ثم  ومن  علیه  توافق  املتحدة  لامم  العامة  اجلمعیة  اىل  طلب 
ال�����ص��ودان وحكومة  ح��دث يف  كما  ال���دويل،  الم��ن  م��ن جمل�س  ق��رار 
بغداد  لن  متوقفة  الج��راءت  هذه  ان  اىل  م�صریاً  ت�صیكو�صلوفاكیا، 
راف�صة لطلب كرد�صتان من الأ�صا�س. واعتر النائب عن ائتاف دولة 

بارزاين  م�صعود  قبل  من  ال�صتفتاء  اإج��راء  ال�صیهود،  حممد  القانون 
"بداية نهايته" هو واأ�رشته احلاكمة يف �صمال العراق. وقال ال�صیهود 
الدولیة  الأع���راف  جمیع  ���رشب  "البارزاين  اإن  �صحفي  ت�رشيح  يف 
العراق  �صمال  الكردي يف  ال�صعب  والد�صتورية وبهذا و�صع  والقانونیة 
"اإجراء ال�صتفتاء خطوة لنهاية  ان  يف مفرتق طريق مظلم". واأ�صاف 
بعودة  �صیكون  وانطاق عهد جديد  العراق  �صمال  احلاكمة يف  الأ�رشة 
املحافظات العراقیة يف �صمال العراق اىل ح�صن الباد"، م�صریا اىل ان 
"البارزاين ل ميكنه قیادة دولة بعد الف�صل الذريع الذي ُمني به برتوؤ�صه 
ماجد  النیابیة  والدفاع  المن  جلنة  ع�صو  ك�صف  ذلك  اىل  الإقلیم".   
�صتجرى  التي  الع�صكرية  املناورات  من  الهدف  عن  الثاثاء،  الغراوي، 
ا�صار  حن  يف   ، وتركیا  العراق  قبل  من  كرد�صتان  اقلیم  حدود  على 
اىل التداعیات اخلطرة التي �صتحدث بعد عملیة انف�صال القلیم. وقال 
م�صالح  "هناك  ،ان  نیوز«  ل�»اجلورنال  خا�س  ت�رشيح  يف  الغراوي 
اجلاري  ال�صتفتاء  ق�صیة  يخ�س  فیما  وتركیا  العراق  بن  م�صرتكة 
الع�صكرية  املناورات  من  الهدف   " ان  موؤكدا   ،" كرد�صتان  اقلیم  يف 
التي �صتجرى على حدود القلیم من قبل العراق وتركیا، جاء للحفاظ 
عن  للتن�صل  القلیم  حكومة  على  وال�صغط  امل�صرتكة  احل��دود  على 
عام  ب�صكل  املنطقة  على  تداعیات خطرة  له من  النف�صال ملا  ق�صیة 
والعراق ب�صكل خا�س". وا�صاف ،ان "املناورات الدفاعیة تاأتي ل�صبط 
احلدود اي�صا "، موؤكدا ان " التهديدات الرهابیة من قبل تنظیم داع�س 
واجلماعات الرهابیة املتطرفة حتتاج اىل تن�صیق م�صرتك بن العراق 
ار�صال  مبثابة  �صتكون  املناورات   " ان  اىل  الغراوي  وا�صار   ." وتركیا 
راف�صتن  والرتكیة  العراقیة  احلكومتن  ان  توؤكد  الكرد  اىل  ر�صالة 
ل�صتفتاء القلیم والنف�صال "، لفتًا النظر اىل انه " كان من املفرت�س 
القلیمیة  ال�صغوطات  و�صط  الكرد  قبل  من  ال�صتفتاء  الغاء  يتم  ان 
با�صم  القت�صادي  اخلبری  توقع  بدوره،  العراقي".  والرملان  والدولیة 
وال�صیاحیة  ال�صتثمارية  ال�رشكات  معظم  ان�صحاب  الثاثاء،  انطوان، 
الرية  احلدود  اغاق  اقلیم كرد�صتان يف حال  والعربیة من  الجنبیة 
بن الدول املجاورة،                                                             تتمة �س2

 واف��ق جمل�س حمافظة النج��ف ال�رشف على تخويل 
املجال���س املحلی��ة يف املحافظ��ة حتدي��د ت�صع��ریة 
املول��دات الهلی��ة، وق��ال رئی���س جلن��ة الطاق��ة يف 
جمل���س املحافظة �صعد احلار���س ل�»اجلورنال نیوز« 
ان " جمل���س املحافظ��ة اأعاد اىل املجال���س املحلیة 
مهم��ة ت�صعریة املولدات الأهلیة بعد ان كان املجل�س 
ه��و من يحدد الت�صعریة.  مبینا ان��ه " ابتداًء من �صهر 
ت�رشي��ن الول املقب��ل �صت�ص��ع املجال���س املحلی��ة 
ت�صع��ریة للمولدات على ان تتنا�ص��ب الت�صعریة وقدرة 
املواطن��ن املعی�صی��ة "وكان��ت وزارة الكهرب��اء ق��د 
اعلن��ت نّیته��ا امل�ص��ي يف تطبی��ق جترب��ة خ�ص�صة 
الكهرباء وتزويد املواطنن بالتیار الكهربائي )24( 
�صاع��ة مقابل فوات��ری مالیة تقل بح��دود %80 عما 
كان يدفع��ه للمول��دات الأهلی��ة .. واو�صح��ت الوزارة 

على ل�صان مدير اإعامها م�صعب املدر�س ان ذلك من 
�صاأن��ه انهاء ال�صائعات بالطاقة التي و�صلت ن�صبتها 
%50 م��ن حج��م النت��اج .. م�صیف��ا : ان التعرف��ة 
املطبق��ة يف هذا امل���رشوع هي نف�صه��ا املعمول بها 
حالی��ا وان هنالك ن�صبة دعم حكومي ت�صل اىل 4% 
للذي��ن ي�صتهلكون اقل من 500 وحدة يقل مع زيادة 
ال�صته��اك. املواطن �صعدي حمودي ذكر ان التجربة 
جديدة ومت تطبیقه��ا يف منطقتنا العامرية منذ اكرث 
من �صهر بايام قلیلة ونحن مرتاحون حیث تخل�صنا 
من ج�صع ا�صحاب املولدات الأهلیة وفر�صهم اأ�صعاراً 
كیفی��ة ت�ص��ل اىل 25 ال��ف دين��ار لاأمب��ری الواح��د 
احیان��ا. مردف��ا: لكنن��ا نتخ��وف من فر���س ال�رشكة 
امل�صتثم��رة للجباية اأ�صعاراً خیالیة لطاقة لنا علیها 
، م�صیف��ا: ان مبل��غ القائمة الت��ي و�صلتني قبل ايام 
ب�صیط جداً وه��و 45 الف دينار . معتقدا انها لاأ�صهر 

ال�صابقة قبل بدء عملیة ال�صتثمار .

عملی��ات  قی��ادة  يف  الول  الف��وج  اآم��ر  اعل��ن 
اجلزي��رة مبحافظ��ة النب��ار ب��دء تفتی���س جمیع 
من��ازل املدنی��ن يف ق�ص��اء عنه غرب��ي النبار 
وع��زل املدنی��ن ع��ن املطلوب��ن بع��د التدقی��ق 
المن��ي جلمیع ال�صب��اب والرجال .وق��ال العمید 
الرك��ن احمد جايد ملرا�ص��ل "اجلورنال نیوز" ان 

القوات المنیة متكنت من اعتقال �صتة مطلوبن 
وم�صتب��ه بهم خال املرحل��ة الوىل من التدقیق 
المن��ي للهوي��ات وامل�صتم�ص��كات الت��ي يحملها 
املدنی��ون يف مناطق ق�صاء عنه 210 كم غربي 
النب��ار .وا�ص��اف ان الق��وات المنیة متكنت من 
�صب��ط خمابئ لا�صلحة يف مناطق عنه املحررة 
ومنها 19 عبوة نا�صف��ة و22 �صاروخًا خمتلف 

النواع وتدمری وطمر اأربعة خنادق .

ق��ال ع�ص��و جمل�س حمافظ��ة ذي قار ح�ص��ن الوائلي ان املحافظ��ة �صتقوم 
بحف��ر خندق امني على طول حدودها ال�صحراوي��ة ملنع ت�صلل الإرهابین 
اىل داخ��ل املحافظ��ة او الأق�صی��ة التابع��ة حلدوده��ا الإداري��ة املجاورة 
لاأرا�ص��ي ال�صحراوي��ة . وا�ص��ار الوائل��ي اىل ان اخلندق �صیب��داأ من ق�صاء 
�ص��وق ال�صیوخ وينته��ي عند اخلط ال�رشيع القريب للح��دود الإدارية التابعة 
ن  ملحافظ��ة الب�رشة ويبلغ طوله 3 كیلو مرتات حم�صن ب�صاتر ترابي ويوؤمِّ
منطقة ت��ل اللحم التابعة حلدود املحافظة الإداري��ة وفق خريطة امنیة مت 
و�صعها بالت�صاور مع قیادة العملیات وقیادة �رشطة ذي قار وهو حت�صن 
للمناطق التي تفتقر لانت�صار المني . واأكد ان املحافظة والفرق الهند�صیة 
�صتبا���رش العمل الأ�صبوع املقبل بعد التفاق م��ع �رشكة اأهلیة ومن املوؤمل 

ان ه��ذا ال�ص��ور �صیعزز جه��ود الوقاية المنی��ة يف النا�رشية ومينع دخول 
امل�صلحن او املطلوبن الیها من خال �صده الثغرات التي تقع يف املناطق 
ال�صحراوي��ة الت��ي ت�صل��ل منها تنظی��م داع���س وا�صتهدف �صیط��رة فدك يف 
الراب��ع ع�رش من ال�صه��ر اجلاري وراح �صحیت��ه 200 مواطن ما بن �صهید 
وجري��ح . وا�صاف ان الفري��ق املكلف ببناء اخلندق �صیق��وم بالتن�صیق مع 
الجه��زة المنیة املتخ�ص�صة املعتمدة عل��ى ا�صرتاتیجیة اخلنادق خا�صة 
يف املناط��ق التي لها متا���س مبا�رش مع ارا���سٍ ذات ت�صاري�س �صحراوية 
معق��دة . ي�ص��ار اىل ان هن��اك من�ص��اآت كال�صج��ون وحمط��ات الكهرباء يف 

املحافظة ا�صتخدمت هذا الإجراء ملنع ا�صتهدافها بهجمات ارهابیة.
وترف���س حمافظ��ة ذي ق��ار م�صارك��ة الع�صائ��ر يف حفظ الأمن م��ع قوات 
ال�رشط��ة لأ�صباب متع��ددة اأولها ان الأم��ن داخل الأق�صی��ة لبد ان يكون 
حت��ت �صیطرته��ا  ولی���س مب�صاركة ق��وى ثانوية اخ��رى او ف�صی��ل م�صلح . 

واأك��د قائ��د �رشطة ذي ق��ار اللواء ح�صن الزي��دي ل�»اجلورنال نی��وز« اإلغاء 
فك��رة ال�صتعان��ة بالع�صائ��ر لفر�س الأم��ن يف بع�س الأق�صی��ة، ودخولها 
م�صارك��ًة م��ع ق��وات الأم��ن ،والعتم��اد كلی��ا عل��ى العنا���رش املوج��ودة 
عل��ى الر���س �صمن خط��ة اأُعدت �صلف��ا . وا�صار الزي��دي اىل اأنهم ملتزمون 
بتطبی��ق وفر�س القانون وح�رش ال�صاح بید الدولة و�صیتم اتخاذ اإجراءات 
رادع��ة بحق املخالفن م��ن املدنین الذين يحمل��ون ال�صاح يف اي مكان 
داخ��ل املحافظة وعمل قوات الأمن مبفردها عل��ى ا�صتتباب الأمن لكونها 
امل�صوؤول��ة ع��ن ذل��ك . وا�صاف ان مل��ف اخلطة المنیة هو م��ن اخت�صا�س 
املحافظ��ة و�رشطته��ا حلماية اأي �صر يقع �صمن ح��دود النا�رشية ، ويدار 
بالتن�صی��ق مع عملیات الرافدين ،لفتًا النتباه اىل ان " اخلطوة ال�صحیحة 
حلماي��ة املواط��ن ه��ي ان يك��ون الت�صلی��ح والتدري��ب حتت ظ��ل احلكومة 

املركزية من دون وجود ال�صاح خارج اإطارها وقوانینها".

ق��ال م�صدر �صیا�ص��ي رفیع يف التحال��ف الوطني)اكر كتلة 
برملانیة ( ان �صكوت رئی���س الوزراء العراقي حیدر العبادي 
والرمل��ان كان��ا اك��ر فر�ص��ة  لرئی���س اقلی��م كرد�صت��ان 
)املنتهی��ة وليته( م�صعود ب��ارزاين  للع�صیان والتمرد على 
الدول��ة  ، بینم��ا نظ��ریه ال�صاب��ق ن��وري املالكي �ص��ارع اىل 
اتخاذ اجراءات رادع��ة �صد “اخلروق الكردية وعدم اعرتاف 

بارزاين بالدولة “.
واو�ص��ح امل�ص��در ان “�صك��وت رئی�س جمل�س ال��وزراء حیدر 
العب��ادي  واي�ص��ا الرملان العراقي عن ب��ارزاين بخ�صو�س 
 ، كرك��وك  يف  احلري��ة  مبطل��ق  والت���رشف  النف��ط  واردات 
ب��ل وادارته��ا من قب��ل الح��زاب الكردية املتنف��ذة ، واي�صا 
الت�رشيح��ات بخ�صو���س ع��دم الن�صح��اب م��ن الرا�ص��ي 
الت��ي حررتها ق��وات البی�صمركة  من داع���س وجتاهل عموم 

الو�ص��اع يف القلیم واي�صا املناطق املختلف علیها اعطت 
بارزاين فر�ص��ة العمر و القوة يف تهديد وحدة العراق وطرح 
م���رشوع ال�صتفتاء لانف�صال عن الدول��ة “. وا�صار امل�صدر 
اىل ان ” رئی���س احلكوم��ة من��ح امتیازات معنوي��ة لبارزاين 
م��ن خ��ال التعاطي معه كرئی���س �رشعي لقلی��م كرد�صتان 
،بینم��ا ه��و فاق��د لل�رشعیة من��ذ 2015 ” وانه “ب��ات يدير 
دول��ة داخل دولة ” وا�صاف “اخط��اأ العبادي بال�صكوت عن 
رف��ع عل��م كرد�صت��ان يف مب��اين كرك��وك ومل يح��رك �صاكنا 
اي�ص��ا ازاء تهجری العرب وتهديده��م بال�صاح يف املحافظة 
“،اىل جان��ب �رشقاته ال�صاح م��ن املو�صل ونهبه الرثوات 
والنحا���س والبن��وك قب��ل وبع��د داع�س”.مبین��ا ان رئی���س 
ال��وزراء ال�صاب��ق ن��وري املالك��ي تعاطى بح��زم وح�صم مع 
خروق بارزاين ونفذ اجراءات رادعة بحقه بعد قطع املوازنة 
ع��ن القلیم وحتیید البی�صمركة وا�صاع��ة الهوية العراقیة يف 

حمافظة كركوك”.

بدء إجراءات بغداد وأنقرة وطهران 

طوق عسكري لتأمين الحصار.. كردستان في مواجهة عاصفة من العقوبات االقتصادية وهروب جماعي للشركات العاملة في اإلقليم

الناصرية تتراجع عن تسليح العشائر وبدء تنفيذ سياسة حفر الخنادق لمنع تسلل اإلرهابيين  

بسبب التغاضي عن تجاوزاته.. أطراف تحمل الحكومة مسؤولية تمرد بارزاني ومنحه فرصة العصيان على الدولة

متنصال عن  مسوؤليته.. مجلس النجف 
يحتار في تسعير أمبيرات المولدات األهلية  

تفتيش المنازل وعزل المدنيين 
عن المطلوبين في عنه غربي األنبار 

ذي قار – شاكر عواد

بغداد ـ المحرر السياسي 

الناصرية – شلكر عواد

االنبار ـ الجورنال نيوز 
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الرياضة بعيدة عن السياسة 
وال دخل لي باستفتاء كردستان

حدث بال حرج.."معسكرات قتالية لـ "البيجاك" في كركوك لمواجهة الحشد الشعبي والدفاع عن بارزاني 

استفتاء كردستان يشعل مواقع 
التواصل بين مؤيد ورافض

 

ً

ّ


