
غ��ادر �آالف �ال�شخا�ص من مدينة كركوك �إثر تقدم 
�جلي���ص �لعر�ق��ي عل��ى مو�قع ع�ش��كرية كردية يف 
جمي��ع �نح��اء �ملدينة.  وي��رى حملل��ون غربيون، 
�أن �ن�ش��حاب �لعائ��ات �ملو�لية مل�ش��عود بارز�ين، 
رد فعل طبيعي ملا ي�ش��هده �لو�قع �الن من ت�شعيد 
ع�شكري. وقالت م�شادر مطلعة، �إن نقطة �لتفتي�ص 

�لرئي�ش��ية لدخ��ول كرد�ش��تان م��ن جه��ة كركوك، 
�كتظ��ت بال�ش��كان �لهارب��ن م��ن �ملدين��ة �لغنية 
بالنف��ط، �إث��ر تق��دم �جلي���ص �لعر�ق��ي �ىل حق��ول 
�لنف��ط و�ل�ش��يطرة عل��ى مبن��ى جمل���ص �ملحافظة. 
ويف �شاع��ات من م�شاء �الثن��ن �ملا�شي، �زد�دت 
عملي��ات ن��روح �ملدني��ن �الك��ر�د م��ن مناطقهم، 
وه��م موؤي��دون مل�شع��ود ب��ارز�ين �و منتم��ون �ىل 
�حل��زب �ل��ذي يق��وده، ف�ش��ًا ع��ن ن��زوح عائات 

مدنية من ق��رى يف دياىل �برزها قرة تبة، ناهيك 
عن �ن�شح��اب �لبي�شمركة هناك من �ملقار �حلزبية 
ونق��اط �لتفتي�ص �لرئي�شي��ة.  �لقو�ت �لعر�قية �شنت 
هجوم��ًا كب��ر�ً عل��ى جبهت��ن، �الثن��ن �ملا�شي، 
بهدف �عادة �ملناطق �لتي كانت خا�شعة ل�شيطرة 
�الكر�د. و�أكد �شحفي��ون �جانب، فر�ر �عد�د هائلة 
من �لعائ��ات �ملح�شوبة على �حلزب �لدميوقر�طي 
�لكرد�شت��اين �لذي��ن حاول��و� �لف��ر�ر من��ذ �شاعات 

�ل�شب��اح �الأوىل.  و�أ�شاف��و� �أن “�آالف �ل�شي��ار�ت 
كان��ت مت��اأ �لط��رق �ملوؤدي��ة �ىل كرك��وك و�زد�د 
عدده��ا ما �دى �حلال �ىل خ��وف كبر يف �ملدينة 
�ث��ر تق��دم �جلي���ص �لعر�ق��ي”.  �جلي���ص �لعر�ق��ي 
�شيط��ر عل��ى مط��ار �ملدين��ة ��شاف��ة �ىل حقل��ن 
نفطين وقاع��دة ع�شكرية، ومنطق��ة طوز خرماتو 
جن��وب �رشق��ي كرك��وك. وكان��ت �لق��و�ت �لكردية 
�لبي�شمرك��ة، قد حفرت حول �ملط��ار �شو�تر تر�بية 

قبل �ن�شحابه��ا من مو�قعها.  وكان مئات �ل�شكان 
م��ن �الكر�د �مل�شلحن �لذين يتولون �ملو�قع د�خل 
وظ��ل  بالقت��ال.   �ال�شتم��ر�ر  يتوقع��ون  �ملدين��ة، 
�ش��كان �ملدين��ة �ملتعددة �العر�ق �لت��ي يقيم فيها 
نح��و مليون عربي وك��ردي وتركم��اين وم�شيحي، 
د�خ��ل منازلهم، و�فادو� ب�شماع �طاقات متفرقة.  
وج��اء �ال�شتفتاء يف �لوقت �لذي تقاتل فيه �لقو�ت 
�لع�شكرية �الرهاب وال�شيما تنظيم د�ع�ص، وكانت 

تل��ك �الأوق��ات، يحث فيها رئي�ص �ل��وزر�ء �لعبادي 
�جلانب �لكردي على عدم �نتهاك �لد�شتور و�لرتكيز 
عل��ى حماربة �الرهاب لكنه��م مل ي�شتمعو�، بح�شب 
تعب��ر رئي���ص �ل��وزر�ء �لعر�قي.  هيم��ن هور�مي، 
م�شاع��د كبر يف حكومة �قلي��م كرد�شتان قال يف 
تغريدة له على توي��رت �إن “قو�ت �لبي�شمركة �أُمرت 
بع��دم �شن �ي حرب، لك��ن �ذ� بد�أت �لقو�ت باإطاق 

�لنار �شيتم �لرد عليها”.

الحكومة تتخوف من ردود أفعال غير محسوبة.. النقد الدولي يشترط تخفيض رواتب الموظفين في الموازنة 
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م�شودة  �إر�شال  �الإ�رش�ع يف  �إىل  �حلكومة  �لنيابية،  �ملالية  �للجنة  بغد�د- خا�ص: دعت 
قانون �ملو�زنة �ملالية للعام �ملقبل، م�شرة �إىل �أن �شندوق �لنقد �لدويل ي�شغط باجتاه 
�حمد حمه يف  �لنائب  �للجنة  �لت�شغيلية. وقال مقرر  �ملوظفن و�ملو�زنة  رو�تب  تخفي�ص 
ت�رشيح �شحفي �ن ” �حلكومة �الحتادية تلكاأت يف �ر�شال م�شودة قانون �ملو�زنة �الحتادية 
�ىل �لربملان بح�شب �لتوقيتات �لد�شتورية و�ملقررة بتاريخ 10 من �ل�شهر �جلاري وعليها �ال�رش�ع 
يف �ر�شالها من دون تاخر”.  و��شاف �ن “�شندوق �لنقد �لدويل ��شرتط على �حلكومة خال �جتماع 
�ملو�زنة  �مو�ل  وتقليل  �ملوظفن  رو�تب  تخفي�ص  �ملو�زنة  ب�شاأن  �لوزر�ء  ملجل�ص  �لعامة  �المانة  يف 
�لت�شغيلية �لتي تبلغ نحو 38 تريليون دينار مقابل �قر��ص �لعر�ق �المو�ل ل�شد عجز �ملو�زنة”، م�شر� �ىل 
�ن “�حلكومة تدر�ص حاليا ذلك �ل�رشط من �جل �لرد عليه ب�شكل ر�شمي خال �الأيام �ملقبلة “ مع تخوفها من 

ردود �أفعال �ل�شارع غر �ملح�شوبة . 

 
�الحد  يوم  �شليماين”،  “قا�شم  �الي��ر�ين  �لثوري  �حلر�ص  قائد  �جته 
لقاء  �جل  من  بالتحديد،  �ل�شليمانية  ومدينة  �لعر�ق،  نحو  �ملا�شي، 
�الحتاد �لوطني �لكرد�شتاين، �حد �الحز�ب �لرئي�شية القليم كرد�شتان. 
�حلزب  و�رشيكه  �لوطني  �الحت��اد  ح��اول  �شنو�ت،  ولعدة  حن  يف 
�لدميوقر�طي �لكرد�شتاين، ت�شكيل دولة م�شتقلة لكرد�شتان، مرفو�شة 
�قليميا ودوليا، من قبل حكومة بغد�د، و�ير�ن، وتركيا، و�مركا. لكن 
عند �جر�ء ��شتفتاء �قليم كرد�شتان، �حللم �لكردي مل يبُد بعيد �ملنال. 
وح�شب تقرير �شحيفة “نيويوركر” �المركية �لذي ترجمته »�جلورنال 
نيوز«، ال ميكن معرفة �لكام �لذي هم�شه “قا�شم �شليماين” يف م�شامع 
قليلة،  �شاعات  غ�شون  ويف  لكن  �لكرد�شتاين،  �لوطني  �الحتاد  قادة 
كركوك،  يف  مر�كزها  ل�”طالباين”،  �لتابعة  �لبي�شمركة  قو�ت  تركت 
فا�شحُة �ملجال لقو�ت �حل�شد �ل�شعبي، نحو �ل�شفوف �المامية، معمقة 
�ل�شيا�شين  �حد  و�شف  حن  يف  �لكردية.  �لقياد�ت  �نق�شامات  بذلك 
�ل�شيا�شي  وو�شف  ب�”�خليانة”.  �خلطوة  هذه  بارز�ين،  حلزب  �الكر�د، 
�لعبادي  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�ص  عثمان،�إد�رة  حممود  �لبارز  �لكردي 
�لناعم �لذي يذبح من  �أ�شبه بال�شكن  �لعر�ق باأنها  لازمة مع �شمال 
�أر�د  "بارز�ين  �أن  �أن يجرح. وقال عثمان يف ت�رشيح �شحايف،  دون 
نزيف  ي�شبح هناك  �أن  �جل  ع�شكرية من  �إىل مو�جهات  �لعبادي  جر 
دم ي�شطر �لطرفن �إىل �لتفاو�ص على نتائج �ال�شتفتاء، لكن �لعبادي 
مع  تعامل  �الأول  �لتنفيذي  "�لرجل  �أن  �إىل  م�شر�  �ملخطط".  �ف�شل 
�لعر�ق وعقلية  �من  �مل�شوؤول عن  بروحية  و�مل�شتبك  �مللتب�ص  �لو�شع 
�لقائد �ل�شيا�شي �لذي يفكر قبل �أن ينفعل ويخطط قبل �أن يقرر". وبننّ 
با�شرتخاء  �لعر�ق  �شمال  مع  �الأزمة  �أد�ر  �ل��وزر�ء  "رئي�ص  �أن  عثمان 
�إن  �شو�به".و�أ�شاف  يفقد  وجعله  به�شتريا  ب��ارز�ين  �أ�شاب  عجيب 
فارغة  وتهديد�ت  جعجعات  �لعبادي  من  ي�شمع  مل  �لعر�قي  "�ل�شارع 
كما هو ماألوف و�شائع يف مثل هكذ� �أزمات و�إمنا مل�ص �إجر�ء�ت هادئة 
�أن  و�الهم  �لوطنية،  �للحمة  �لد�شتور، وحتافظ على  ثو�بت  �إىل  ت�شتند 

�لعبادي جنح يف ك�شب تاأييد �إقليمي ودويل و��شع عززه دعم �ملرجعية 
�لتي عربت عن رف�شها لا�شتفتاء بو�شوح ال يقبل �للب�ص".

�رملة  �ن�شحاب حزب طالباين مبو�فقة  �تفاقية  �خرى، متت  من جهة 
ومل  “الهور”،  �خيه  و�ب��ن  “بافل”،  وجنله   ،“ “هروخان  طالباين 
تقدمي  �ىل  ��شارت  ر�شمية  م�شادر  لكن  �التفاقية،  بنود  تاأكيد  يتم 
�ل�رشية،.  �القناع  وو�شائل  �لتهديد�ت،  �ن��و�ع  خمتلف  “�شليماين”، 
�قليم  ح�شول  “طريق  بان  تقريرها،  ختام  يف  �ل�شحيفة  ونوهت 

كرد�شتان على �ال�شتقال، �زد�د �شعوبة حتى ��شبح �شبه م�شتحيل”.
�اللكرتوين،  موقعها  ن�رشه  تقرير  يف  �الأملانية  �الإذ�ع��ة  هيئة  وتقول 
�إقليم  وقيادة  بغد�د  حكومة  بن  �ملتو��شلة  "�خلافات  �إن  �أخ��ر�ً، 
�أن حتل  �ىل  لي�شت يف طريقها  �الإقليم  ��شتقال  كرد�شتان بخ�شو�ص 
�لقو�ت  تدخل  �إثر  على  �الأخر  �لع�شكري  �لت�شعيد  بعد  خا�شة  قريبا، 
�لعر�قية و��شتعادة �شيطرتها على مو�قع حيوية من مدينة كركوك مبا 
يف ذلك مبنى �ملحافظة". وي�شيف، �أنه خافا للتوقعات و�ملخاوف، 
قو�ت  مع  مو�جهات  عن  كركوك  يف  �لعر�قية  �لقو�ت  تدخل  ي�شفر  مل 
مف�شحة  �الأخ��رة  �ن�شحبت  حيث  �الإقليم  لقيادة  �لتابعة  �لبي�شمركة 
�ملجال للقو�ت �لعر�قية لل�شيطرة على مبنى �ملحافظة ومو�قع حيوية 
فيها من دون مقاومة.  وتابع، �أن "كركوك عادت �إىل �لو�جهة �خر�ً 
�لعر�ق �خلافات  �إقليم كرد�شتان  ��شتفتاء  �إ�رش�كها يف  �أ�شعل  �أن  بعد 
ي�شعى  ��شتفتاء  ب�شبب  كرد�شتان،  وقيادة  بغد�د  بن  �أ�شا  �ملوجودة 
نف�شها  وتعدنّ  بغد�د  ترف�شه  بينما  لا�شتقال،  �لعر�ق  كرد  خاله  من 
�لكبرة  �لنفطية  مو�ردها  �إىل  وباالإ�شافة  بنتائجه".  ملزمة  غر 
�ل�شكان، تتميز كركوك  �أكرب مدينة عر�قية من حيث  ولكونها خام�ص 
بتنوع �لقوميات �لتي تعي�ص فيها من كرد وعرب وتركمان و�رشيان 
منذ  �ملدينة  على  �لبي�شمركة  وت�شيطر  �أخرى.  �أقليات  �إىل  باالإ�شافة 
2014 .ويقول �لتقرير �إن �جلي�ص �لعر�قي و�جه �نتقاد�ت كبرة عندما 
�ن�شحب من كركوك �شيف 2014 مف�شحا �ملجال �أمام تنظيم د�ع�ص 

لل�شيطرة على �ملدينة، 

ن�رشت �شحيف��ة "و��شنطن �كز�مي��ر"، �ح�شائيات 
�لتحال��ف �المرك��ي ح��ول �أع��د�د عنا���رش تنظيم 

د�ع�ص �ملتبقية يف �لعر�ق.
ترجمت��ه  �ل��ذي  تقريره��ا  يف  �ل�شحيف��ة  ونقل��ت 
»�جلورن��ال ني��وز«، ع��ن �ح��د متحدث��ي �لتحال��ف 
�المرك��ي يف بغ��د�د "ك��ول ر�ي��ن ديل��ون"، قول��ه 
"�نخف���ص عدد مقاتلي �لتنظيم حتى ��شبح 600 
�لرق��ة"،  يف  �خري��ن  و100  �لع��ر�ق،  يف  مقات��ل 
م�شيفا "�نخفا�ص ن�شبة �الر��شي �ملحتلة �لعر�قية 

�ىل %3 فق��ط، غرب��ا مبح��اذ�ة نه��ر �لف��ر�ت". 
وبين��ت �ل�شحيفة نفي "ديل��ون" �دعاء�ت هجمات 
ق��و�ت �حل�ش��د �ل�شعبي عل��ى مدينة كرك��وك، م�شدد� 
للمر�ك��ز  "�شلمي��ة"  ت�شلي��م  عملي��ة  وج��ود  عل��ى 
�لع�شكري��ة، ح��ن ق��ال "كما ه��و معل��وم، ال توجد 
ق��و�ت �حل�ش��د �ل�شعب��ي خلل��ق ع��دم �ال�شتق��ر�ر، �و 
ملهاجمة �ملدنين ع�شكريا، تلك �تهامات مموهة". 
ويف خت��ام �لتقري��ر، نوه "ديلون" باأن��ه "حتى مع 
ق��رب �نتهاء حرب د�ع���ص ع�شكريا، ماز�لت �جلهود 
�المني��ة مطلوب��ة، من �ج��ل فر�ص �الم��ن و�م�شاك 

خايا �لتنظيم �لنائمة".

ك�شف م�ش��در يف وز�رة �ل�شناعة و�ملعادن، عن 
قي��ام �أمان��ة بغ��د�د بن�ش��ب معم��ل لاإ�شفلت يف 
طري��ق �لر�شمتي��ة وحتدي��د�ً يف �ملنطق��ة �لو�قعة 
قبال��ة منطقة بغ��د�د �جلديدة م��ن دون �حل�شول 

على �أي مو�فقات بيئية تذكر.
وق��ال �مل�ش��در  �إن ”ن�شب �ملعم��ل د�خل حدود 
بلدي��ة بغد�د �أثر �شلب��ا يف حياة �الأهايل و�إ�شابة 
�لعدي��د من �ملو�طن��ن باأمر��ص جلدية من جر�ء 
�نبع��اث �لغ��از�ت �ل�شام��ة �لناجتة م��ن �شناعة 
�الإ�شفل��ت”، موؤك��د� �ن ” �الأمان��ة ُن�ش��ب معملها 
عل��ى مقرب��ة م��ن معم��ل �حلري��ة �لتابع ل��وز�رة 
ب�شناع��ة  و�ملتخ�ش���ص  و�ملع��ادن  �ل�شناع��ة 

�الأغطية �لع�شكرية”.
و�أ�شاف “�ن م�شتوى �الإنتاج �نخف�ص يف معمل 
�حلرية من ج��ر�ء خماوف �لعاملن من �الإ�شابة 
باأمر����ص �رشطاني��ة خ�شو�شا بع��د وفاة زميل 

لهم مبر�ص ت�شمم �لدم”.
وتابع �مل�شدر �ن ” وز�رة �ل�شحة و�لبيئة كانت 
ق��د �أ�شدرت �أم��ر� باإغاق معم��ل �الإ�شفلت �لعائد 
�ىل د�ئرة بلدية �لك��ر�دة يف �أمانة بغد�د ��شتناد� 
الأح��كام �ملادة 11 من قان��ون حماية وحت�شن 
�لبيئة رقم 27 ل�شنة 2009 و�لتي ن�شت ) متنع 
�جله��ات ذ�ت �لن�شاطات �ملوؤث��رة على �لبيئة من 
ممار�ش��ة عمله��ا م��ن دون ��شتح�ش��ال مو�فق��ة 
�ل��وز�رة( وبذلك تقرر غلق �ملعمل ملدة 30 يوما 

قابلة للتمديد ب�شكل تلقائي”.

ك�ش��ف رئي���ص �للجن��ة �لربملاني��ة �لت��ي �شكل��ت ملتابع��ة ق��ر�ر جمل���ص 
�لن��و�ب بخ�شو���ص �لن��و�ب �مل�شارك��ن يف ��شتفت��اء كرد�شت��ان، كامل 
�لزيدي،ر�الأربع��اء، ع��ن �أ�شم��اء �لن��و�ب �ملرفوع��ة يف تقري��ر معاقبتهم 
ومنعه��م م��ن دخ��ول �لربملان. وق��ال �لزي��دي يف ت�رشي��ح �شحفي، �إن 
“�للجن��ة رفعت ��شماء 9 �ع�شاء ملعاقبته��م خلرقهم �ملو�د �لد�شتورية 
و�مل��و�د �لقانوني��ة من �مل��ادة 1 �لت��ي توؤك��د �ن �لعر�ق دول��ة �حتادية 
و�مل��ادة 50 �لت��ي تتح��دث عن �حلنث باليم��ن، و�لع�ش��و �أق�شم على �ن 
يحاف��ظ عل��ى وحدة �لعر�ق، ومن ث��م هو يدع��و �الن �ىل �النف�شال وهذ� 
حن��ث باليم��ن”. و�أ�شاف �لزي��دي �أن “�لن��و�ب �ملعاقبن ه��م كل من: 
في��ان دخيل وعادل نوري و�ش��امل جمعة و�أ�شو�ق �جل��اف وعرفات كرم 

و�شاخو�ن عبد �هلل وجنيبة جنيب ومثنى عزيز قادر وعبد �لعزيز ح�شن”.
و�أك��د “�شنطلب من جمل���ص �لنو�ب �لت�شوي��ت على تو�شي��ات �لتقرير”، 
مبينا �أن “�لتو�شيات تت�شمن رفعهم �ىل �لق�شاء ومنع دخولهم �ىل قبة 

�لربملان حلن ��شد�ر قر�ر بحقهم من قبل �لق�شاء �لعر�قي”.
م��ن جهته، يخط��ط وفد من حكومة �قليم كرد�شت��ان لزيارة �لدول د�ئمة 
�لع�شوية يف جمل���ص �الأمن �لدويل، حيث �شيكون �ال�شتفتاء، �لذي �أُجري 
يف �القلي��م، �ملو�ش��وع �لرئي�ش��ي يف �ملباحث��ات. و���رشح م�ش��در يف 
ممثلي��ة �الإقليم يف رو�شيا باأن زيارة �لوفد، �لذي �شر�أ�شه رئي�ص حكومة 
كرد�شتان نيجرفان بارز�ين �إىل مو�شكو، �شتتم قبل نهاية �ل�شنة �حلالية" 
م�ش��ر� �ىل �ن "�لوف��د ي�شم يف ع�شويته وزي��ر �لعاقات �خلارجية، وقد 
يكون م�شعود بارز�ين على ر�أ�ص �لوفد". وبح�شب قوله، فاإن "�ملباحثات 
�شترتك��ز على �الع��رت�ف بنتائج �ال�شتفت��اء، �لذي �أُج��ري يف �شهر �أيلول 

�ملن���رشم و�لتع��اون يف جم��ال �لطاقة".ووف��ق ت�رشيح��ات �ل�شكرت��ر 
�ل�شح��ايف ملمثلي��ة �الإقلي��م يف مو�شك��و م�شطف��ى د�نار، ف��اإن "�ل�شعب 
�لك��ردي يكننّ �الح��رت�م لرو�شيا وموقفها م��ن �ال�شتفت��اء". و�أ�شاف، �أن 
"قيادة �الإقليم �شتقوم بزيارة �لبلد�ن �خلم�شة د�ئمة �لع�شوية يف جمل�ص 
�الأم��ن �لدويل قبل نهاية �ل�شنة �حلالية، و�أن زيارة رو�شيا للقاء قيادتها 
�شتك��ون �إحدى �أهم ه��ذه �لزيار�ت". وقد �أكدت م�ش��ادر رفيعة �مل�شتوى 
يف �لدو�ئ��ر �لدبلوما�شية �لرو�شية ل�شحيفة ]�إيزفي�شتيا[ ��شتعد�د مو�شكو 
ال�شتقب��ال �لوفد �لكردي ومناق�ش��ة خمتلف �مل�شائل معه. وقال �أحد هذه 
�مل�ش��ادر: لقد ��شتقبلنا �لكرد �شابقًا ونح��ن م�شتعدون ال�شتقبالهم �الآن، 
ولك��ن من غر �ملرج��ح �أن يح�شلو� عل��ى دعم ب�ش��اأن �ال�شتقال، ونحن 
مني��ل كبقي��ة �لدول �إىل حثه��م على �لتفاو���ص و�حلو�ر م��ع بغد�د، ويف 
�لوقت نف�شه نحن على ��شتعد�د ملناق�شة م�شائل �لتعاون �لثنائي بيننا".

 ق��ال قائ��د عملي��ات �لر�فدين �لل��و�ء عل��ي �ملك�شو�شي �ن 
نون زيارة �الربعن  �ك��ر من �شتن �لف عن�رش �من��ي �شيوؤمنّ
يف �رب��ع حمافظ��ات هي ذي قار و�ملثن��ى ومي�شان وو��شط 
حلماي��ة �ل��زو�ر و�شم��ان و�شوله��م �شمن قاط��ع �لعمليات 
ع��رب �إد�رة �مني��ة م�شرتكة ب��ن �ملحافظات �الأرب��ع . و��شار 
�ملك�شو�شي ل�»�جلورنال نيوز« �ىل �أن �للجنة �المنية �لعليا 
�لتي يديرها قاطع �لعمليات �أعدنّت خطة �منية حلماية زو�ر 
�ربعينية �المام �حل�شن ) ع ( ت�شرتك فيها جميع �لت�شكيات 
و�الجهزة �المنية و�ال�شتخبار�تية وطر�ن �جلي�ص، ف�شا عن 
�لدو�ئ��ر �خلدمية و�ل�شحية وكلها تخ�ش��ع لقاطع �لعمليات 
وتتح��رك وفق خط��ط فعالة منه��ا . و��ش��اف، �شنعتمد على 
�لتن�شي��ق �مل�شرتك مع جميع �ملو�ك��ب �ملنت�رشة على �لطرق 
�خلارجية ومفرتقاتها باجتاه حمافظات �لديو�نية و�ملثنى 

و�شوال �ىل مدينة كرباء، الفتًا �لنظر �ىل �ن "قو�ت �ل�رشطة 
و�جلي���ص و�جله��ات �ل�شاندة لها �شتن���رش تعزيز�ت �منية يف 
جمي��ع �ملناطق �لتي ت�شه��د كثافة للز�ئري��ن باال�شافة �ىل 
 ، و�ش��ع قوة �منية يف �الحتياط ملو�جه��ة �ي طارئ". وبننّ
ن��ة بالكامل  �أم��ا بالن�شب��ة للمنافذ �حلدودي��ة ف�شتكون موؤمنّ
ووج��ود قو�ت �منية حلماية �ل��زو�ر �الإير�نين �لقادمن �ىل 
�لزي��ارة عرب �لط��رق �لت��ي ي�شلكونها بعد �ب��ر�م �تفاقية مع 
�جلانب �الير�ين لتذليل جميع �لعقبات �لتي ميكن �ن تعرقل 
دخ��ول �لزو�ر �الير�نين وت�شهيل عبوره��م �شمن �ل�شو�بط. 
و�ك��د، �أن �خلط��ة �لت��ي و�شعتهاعملي��ات �لر�فدي��ن �خ��ذت 
بع��ن �العتب��ار كل �لتهديد�ت �ملحتملة للع��دو، �لذي ي�شعى 
اليج��اد ثغرة ينفذ من خالها ال�شته��د�ف �لعر�قين عموما 
و�جلموع �ملليونية �لز�حفة �إىل كرباء ب�شكل خا�ص للتاأثر 
عل��ى �النت�شار�ت �مليد�نية �لتي حققتها �لقو�ت �الأمنية يف 

كركوك و�ملو�شل .

العبادي استخدم القوة الناعمة إلنهاء األزمة

"الجورنال" تكشف أسرار الليلة األخيرة لسقوط بارزاني في كركوك وكيف نجحت بغداد في دفن حلم "الدولة الكردية"

هذه أسماء النواب الكرد المشاركين في االستفتاء واإلجراءات القضائية التي ستتخذ بحقهم

عشرات اآلالف يؤمنون زيارة األربعين في المحافظات الجنوبية وتخصيص طرق للزوار اإليرانيين

كم بقي من عناصر داعش اإلرهابي في العراق؟

الصناعة تتهم أمانة بغداد بالتسبب في انتشار 
أمراض تسمم الدم وأخرى جلدية 

بغداد- خاص

بغداد - الجورنال نيوز

بغداد- الجورنال نيوز

بغداد- متابعة
ذي قار - خاص

متابعة

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

ساري يتغزل بمانشستر سيتي 
وغوارديوال سعيد باالنتصارات 

لجرائمهم بحق األقليات.. من هي الشرائح التي هربت من كركوك بعد دخول القوات العراقية المحافظة؟ 

أكبر معمرة في العراق تعيش 
في كردستان

ّ


