
 رحب��ت او�س��اط �سيا�س��ية يف النجف بفر���ض ال�رشعية على 
كركوك من قبل احلكومة العراقية عادين قرار رئي�ض الوزراء 
باجل��ريء، ووا�س��فني اإي��اه بالرد ال�س��ارم على امل�س��ككني 
ب�سيادة العراق .وقالت ع�سو جمل�ض حمافظة النجف عا�سفة 
اليا���رشي ل�»اجلورن��ال نيوز« ان " قرار جمل���ض الوزراء انقذ 
العراق من تق�س��يم ارا�سيه وحافظ على وحدته " مبينة ان " 
جتروؤ بارزاين ومتاديه كان ب�س��بب �سيا�س��ات املجاملة التي 

انتهجته��ا احلكومات املتعاقبة للعراق بعد 2003 "م�س��رة 
اىل ان " الع��راق اثب��ت ان��ه قوي وذو �س��يادة و�س��يقف �س��د 
م�رشوع التق�س��يم الذي تق��ف وراءه ا�رشائيل "من جانبه اكد 
ع�س��و جمل�ض حمافظة النجف و�سام الزجراوي ل�»اجلورنال 
ني��وز« ان " خطوة العبادي ه��ذه كان العراق ينتظرها وهي 
خطوة موفقة وباالجتاه ال�س��حيح " مو�س��حا ان " احلكومة 
عليها احلفاظ على وحدة البالد من ال�سمال اىل اجلنوب وهذا 
ما ح�س��ل مع كركوك "م�س��ددا عل��ى ان " ال�س��يادة العراقية 
كانت مهزوزة لدى العراقيني واليوم ال�سعب العراقي باأبنائه 

و�سيا�سييه ي�سعرون بقوة العراق وان من يتجاوز �سيلقى الرد 
دون تردد " من جهتهم اعلن م�س��وؤولون يف حمافظة االنبار 
وقياداته��ا الع�س��كرية والع�س��ائرية ان اجلمي��ع يف ال�س��ارع 
االنب��اري م��ع هيب��ة الدول��ة و�س��لطة القان��ون يف حمافظة 
كرك��وك العراقي��ة التي لن ن�س��مح بان تكون دول��ة مقتطعة 
خارج الد�س��تور العراقي . وقال حميد الدليمي ع�س��و جمل�ض 
االنب��ار ملرا�س��ل »اجلورن��ال ني��وز« ان" اجلميع م��ع فر�ض 
�سلطة القانون والق�ساء، على ان تكون هيبة الدولة يف �سلطة 
ال�سا�س��ة واملتنفذي��ن وجهود الق��وات العراقية يف ا�س��تعادة 

االم��ن واال�س��تقرار يف كركوك ام��ر نقف عنده �س��اكرين ملا 
ق��دم". يف ح��ني قال ال�س��يخ قط��ري ال�س��مرمد القي��ادي يف 
احل�س��د الع�س��ائري ملرا�س��ل »اجلورن��ال ني��وز« ان" الق��وات 
االمنية جنحت اليوم يف اعادة كركوك اىل ار�ض العراق التي 
ب��ات اغل��ب مقارها ومطاراتها حتت �س��يطرة ق��وات اجلي�ض 
العراق��ي وجه��از مكافح��ة االره��اب". واب��دت حمافظة ذي 
ق��ار، دعمه��ا الكامل الجراءات احلكوم��ة االحتادية والقوات 
العراقي��ة يف فر�ض هيبة الدول��ة يف حمافظة كركوك. وقال 
رئي���ض جمل�ض حمافظة ذي قار حميد الغ��زي، ان” احلكومة 

العراقي��ة اثبتت الي��وم ان ال�رشعية والقانون يجب ان ت�س��ود 
يف كرك��وك وف��ق االط��ر واالع��راف املوج��ودة يف د�س��تور 
الع��راق”. واكد الغ��زي ل�»اجلورنال ني��وز«، “تاأييد احلكومة 
املحلي��ة يف ذي ق��ار الكام��ل الج��راءات احلكوم��ة وموقف 
رئي���ض الوزراء حي��در العبادي، باحلفاظ عل��ى وحدة العراق 
يف م��ا يخ�ض اال�س��تفتاء غر الد�س��توري القليم كرد�س��تان 
ودعم��ه لالج��راءات املتخذة لفر���ض ال�س��لطة االحتادية يف 
اقليم كرد�س��تان واملناطق املتنازع عليها وهو اي�س��ا ميثل 
املوقف الر�س��مي جلميع احلكومات املحلية يف العراق”. اما 

ع�س��و جمل���ض حمافظة ذي قار علي الغالبي فقد او�س��ح ان 
” تاأيي��د احلكومات املحلية واملركزية الثابت على القانون 
والد�ستور باإلغاء نتائج اال�ستفتاء وفر�ض ال�سلطة االحتادية 
يف جمي��ع مناطق الع��راق واحلفاظ على وح��دة البلد، ولي�ض 
ال�س��عي من بع�ض القيادات الكردية على ا�ستخدام �سيا�سة يّل 
االأذرع لك���رش هيبة الدولة، ودخ��ول القوات العراقية وحترير 
املحافظة هو موؤ�رش لر�س��م خارط��ة طريق موحدة تفرق بني 
اخ��ذ احلقوق بقوانني الدولة وبحوار �س��فاف ي�س��من العدالة 

جلميع االأطراف”.

للفساد وجوه كثيرة.. تجار التمور يطالبون بتسهيل تصدير المحلي والدولة تستورد أطنانًا منها من الكويت!
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بغداد- خا�ض: طالب جتار التمور يف كربالء بفتح خطوط ت�سدير مبا�رشة من العراق اىل دول 
العراقي والدول امل�ستوردة  التاجر  الت�سدير من خالل و�سطاء بني  العامل من دون اال�سطرار اىل 
للتمور العراقية، يف حني اأعلنت الكويت ت�سديرها 30 طنا من التمور اىل العراق. وقال تاجر التمور 
حممد ر�سا كاظم ان " اكرث من 20 معماًل لتعليب التمور بطاقات انتاجية خمتلفة مت ان�ساوؤها خالل 
خمتلفة  اكيا�ض  يف  التمور  من  جيدة  انواع  بكب�ض  نقوم   " "مبينا  كربالء  يف  املا�سية  االخرة  ال�سنوات 
االحجام واخرى يف علب كارتونية ليتم ت�سديرها اىل دول اجلوار ا�سافة اىل دول املغرب العربي و�رشق ا�سيا 
منذ عام 2004 "مطالبا ب�" دعم اجلهات املعنية يف العراق ومنها دعم زراعة النخيل التي حتتاج اىل عمليات 
ملكافحة االمرا�ض التي يعانيها ا�سحاب ا�سجار النخيل كل عام والتي تفتك بالتمور "ويف تطور اخر ك�سفت ال�سحف 
اجلاري  ال�سهر  بداية  مع  جار  “العمل  اإن  وتابعت  العراق.  اإىل  التمور  من  طنا   30 بت�سدير  الكويت  قيام  عن  الكويتية 
الإعداد نحو 30 طنا من التمور الكويتية )اإنتاج مزرعة الع�سيمي( متهيدا لت�سليمها اىل احد جتار الكويت الذي يقوم بدوره 
بت�سديرها اىل العراق ال�سقيق، وحتديدا اىل منطقتي الب�رشة والنا�رشية القريبتني من منطقة العبديل الكويتية”م�سيفة .          

 
رفع  حتركاتها  عن  االثنني  اأم�ض  اأول  الكردية،  التغير  حركة  ك�سفت 
دعوى ق�سائية �سد رئي�ض اإقليم كرد�ستان )املنتهية واليته( م�سعود 
ي�رّشف  ال  باأنه  اإياه  عادة  بغداد  يف  االحتادية  املحكمة  يف  بارزاين 
".  وقالت النائبة عن احلركة �سرين ر�سا يف  متثيل ال�سعب الكردي 
دعوة  برفع  �ستقوم  التغير  "حركة  ان  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�رشيح 
ق�سائية �سد بارزاين بتهمة �رشقة نفط االإقليم وجتويع ال�سعب الكردي 
ال  الكردي  ال�سعب  ان"  واأ�سافت    ." الوطني  االحت��اد  مع  بالتعاون 
التي حدثت  يت�رشف ان ميثله بارزاين لكونه �سببًا رئي�سيًا بامل�ساكل 
الوطني  واالحتاد  الدميقراطي  ان" احلزب  اىل  واأ�سارت   ." االإقليم  يف 
فقدو هيبتهم يف االإقليم وال ميكن ان يحكموا االإقليم من جديد، موؤكدة 
باإقالة بارزاين فورا من من�سبه وت�سكيل حكومة  ان حركتها تطالب 
انقاذ وطني يف �سمال العراق ". ودعا التحالف من اجل الدميقراطية 
يف  انتقالية  حكومة  ت�سكيل  اىل  �سالح،  برهم  برئا�سة  والعدالة 
كرد�ستان العراق تدير احلوار مع بغداد. كما عّدت حركة التغير، اأن” 
الو�سع يف اقليم يف كرد�ستان ال ين�سلح اال بتنحي م�سعود بارزاين عن 
رئا�سة االقليم، يف حني دعت االحزاب الكردية اىل عقد اجتماع طارئ 
التغير  القيادي يف حركة  وقال  بغداد.  واالزمة مع  االو�ساع  لبحث 
اجتماع  عقد  اىل  الكردية  االح��زاب  “يدعو  انه  وهاب  ال�سيخ  حممود 
“حركة  ان  وازمة كرد�ستان”، مبينًا  االو�ساع االخرة  لبحث  طارئ 
التغير ترى باأن الو�سع يف اقليم يف كرد�ستان ال ي�ستقيم اال بتنحي 

بارزاين عن رئا�سة االقليم “.
قبل  امل�سهد  ه��ذا  م��ن  ح��ذرت  التغير  “حركة  ان  وه��اب  واأ���س��اف 
البارزاين كادت ان توؤدي اىل كارثة  اال�ستفتاء ولكن تعنت ومغامرة 
بال�سعب الكردي “، موؤكداً ان “على احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ان 
ويعلن  كرد�ستان  يف  االزمات  خلقت  التي  ال�سابقة  باأخطائه  يعرتف 
مرحلة حوار جدية مع بغداد الإ�سالح الو�سع وايقاف التعنت باتخاذ 
القرارات”. اىل ذلك ك�سف النائب الكردي م�سعود حيدر، الثالثاء، عن 

ن�ض االتفاق املوّقع بني القيادي يف احل�سد ال�سعبي هادي العامري 
ب�ساأن   ، طالباين  بافل  الكرد�ستاين  الوطني  االحت��اد  يف  والقيادي   ،

املناطق املتنازع عليها يف حمافظة كركوك وغرها .
وقال حيدر يف من�سور له على �سفحته اخلا�سة يف في�سبوك ، اإن “يف 
الفرتة املا�سية وبعد عملية اال�ستفتاء ومبوافقة رئي�ض الوزراء حيدر 
العبادي ، وبو�ساطة قا�سم �سليماين، ُوّقع اتفاق من 9 بنود بني بافل 
طالباين وهادي العامري، والذي �سيوؤجل حق تقرير امل�سر ملدة غر 

معلومة”.
واأ�ساف ، اأن “بنود هذه االتفاقية، التي مت اأخذها من فكرة فرن�سية، 

تتحدث عن تق�سيم اقليم كرد�ستان اىل اإدارتني او اىل اإقليمني،.
اىل  العراقية  القوات  “اإعادة  على  حيدر  ن�رشه  الذي  االتفاق  ون�ض 
املناطق املتنازع عليها، وت�سليم 17 وحدة اإدارية )االأق�سية والنواحي 
ومركز كركوك( من التي تديرها حكومة اقليم كرد�ستان بعد 2014 
 11 ب�  العراق  �سيطالب  ت�سليمها  يتم  مل  واذا  االحتادية،  ال�سلطة  اىل 
واملجموع   ،2003 بعد  االقليم  يديرها  التي  اأخرى من  اإدارية  وحدة 

االإجمايل �سي�سبح 28 وحدة ادارية”.
اإدارة  حتت  �سيكون  كركوك  مدينة  “مركز  اأن   ، االتفاق  يف  وج��اء 
م�سرتكة، حيث �سيدير الكرد 15 حيا كرديا، يف حني �ستدير املكونات 
اأ�سهر”،  �ستة  احلالة ملدة  و�ست�ستمر هذه  ال�25  االأحياء  بقية  االأخرى 
يف  اال�سرتاتيجية  لالأماكن  االحتادية  احلكومة  “اإدارة  ت�سمن  كما 
مطار  وفتح  النفطية،  واالآب��ار  واملطار  كيوان  مع�سكر  وهي  كركوك، 
ال�سليمانية اأمام الرحالت الدولية”. وت�سمن االتفاق اأي�سا، اأن “تقوم 
وكركوك،  ال�سليمانية  يف  املوظفني  رواتب  بدفع  االحتادية  احلكومة 
املعدة  القائمة  ح�سب  ال�سليمانية  حدود  يف  البي�سمركة  رواتب  ودفع 
اإقليم حلبجة-ال�سليمانية-كركوك،  من قبل بافيل طالباين، وت�سكيل 
وت�سكيل حكومة لهذا االإقليم اجلديد”. توقيع االتفاق جاء بهدف الغاء 
مقابل  ال�سعبي  اال�ستفتاء  عليه  ن�ض  كما  كرد�ستان  ا�ستقالل  فكرة 

ت�سكيل اإقليم جديد ي�سم حلبجة وال�سليمانية وكركوك.

ه��ّدد جرح��ى القوات االمنية واحل�س��د ال�س��عبي يف 
النجف باالعت�س��ام امام مكت��ب املرجعية الدينية 
�س��موها  الت��ي  اذا مل تنف��ذ مطالبه��م  النج��ف  يف 
بامل�رشوع��ة واملتمثل��ة بتوف��ر ال�س��كن املنا�س��ب 
لهم ومنحهم ال�س��مان ال�س��حي . وقال احد جرحى 
الق��وات االمني��ة ل�»اجلورنال نيوز« ان "منا�س��دات 
عديدة اطلقناها اىل اجلهات امل�سوؤولة يف املحافظة 
لتنفي��ذ مطالبنا لكن ال حياة ملن تنادي "مبينا ان 
" املرجعي��ة الديني��ة عندما اطلق��ت فتوى اجلهاد 
الكفائ��ي لبينا النداء من دون تردد، و�س��نقف امام 

بابه��ا اذا مل حتقق احلكومت��ان املحلية واملركزية 
مطالبنا " م�س��را ان " حالًة نف�سية وج�سدية �سعبة 
يعي�س��ها اجلري��ح ال��ذي مل يرتدد يف تق��دمي حياته 
فداًء الر�ض الوطن "من جانبها اكدت ع�سو جمل�ض 
حمافظة النجف �سناء املو�سوي ل�»اجلورنال نيوز« 
ان " ه��ذا الدور يف منح اجلرح��ى حقوقهم تتحمله 
رئا�س��ة الوزراء لالهتم��ام بهذه ال�رشيح��ة واعطاء 
كت��ب م�س��تعجلة لتوزيع قط��ع االرا�س��ي ومنحهم 
قرو�س��ًا لبن��اء دور �س��كنية "متهم��ة احلكومت��ني 
املحلي��ة واالحتادي��ة ب� " التق�س��ر الوا�س��ح جتاه 
ه��وؤالء اجلرحى الذين �س��اهموا بالدفاع عن العراق 

وحماية  ارا�سيه "

اكد احل��زب الدميقراط��ي الكرد�س��تاين، الثالثاء، 
ان نوابه امل�س��وتني على ا�ستفتاء انف�سال اقليم 
ك�رد�س��تان ع��ن الع��راق مل يرتكب��وا جرمية ليتم 
منعه��م م��ن احل�س��ور جلل�س��ات جمل���ض ال�نواب 
العراقي. وقالت النائبة عن حزب بارزاين، جنيبة 
جني��ب يف ت�رشيح خا�ض ل�»اجلورنال نيوز«،ان 
"اع�ساء احلزب الدميقراطي مازالوا نوابًا تابعني 
للربمل��ان العراقي ومل يرتكبوا جرمية او خمالفة 

د�س��تورية وقانوني��ة ليت��م منعه��م من ح�س��ور 
جل�س��ات جمل���ض الن��واب". وا�س��اف�ت،ان "نواب 
احلزب الدميقراطي الكرد�س��تاين ادلوا با�سواتهم 
على ا�ستفتاء انف�سال اقليم كرد�ستان عن العراق 
وهو حق د�ستوري وقانوين". وا�س�ارت جنيب اىل 
انه��ا "مثلت �س��عب دهوك وفقًا جلمي��ع املعاير 
االخالقي��ة والنيابي��ة والتمثيلي��ة والقانونية"، 
الفت��ة االنتب��اه اىل ان "روؤ�س��اء الكت��ل الكردي��ة 
يدر�س��ون ح�س��ور الن��واب الك��رد م��ن عدمه اىل 

جل�سات الربملان".

ك�س��ف جهاز مكافحة االإرهاب، الثالثاء، عن حقيقة تهريب االف "الدواع�ض" 
من قبل بي�س��مركة بارزاين من ال�س��جون يف ق�س��اء الدب���ض التابع ملحافظة 
كركوك �سمايل العراق . وقال املتحدث الر�سمي با�سم جهاز مكافحة االرهاب 
�س��باح النعم��ان يف ت�رشيح ل�»اجلورنال ني��وز« اإن "املعلومات التي وردت 
الين��ا ع��ن تهريب الدواع�ض من ال�س��جون غر موؤكدة و�س��يتم التدقيق بها من 
قب��ل الق��وات االأمنية". واأ�س��اف ان "جهاز مكافحة االإرهاب �س��يطر �س��باح 
الي��وم )الثالث��اء( على ق�س��اء الدب�ض بالكام��ل وال يوجد عنا���رش لداع�ض او 
قوات البي�س��مركة فيه"، م�س��را اىل ان "الو�س��ع االأمني يف املحافظة م�ستقر 
اىل درجة كبرة وال توجد اأي ا�س��تباكات يف الق�س��اء". وك�س��فت م�سادر عن 
ان "ق��وات البي�س��مركة فتح��ت ال�س��جون يف ق�س��اء الدب�ض الت��ي حتوي على 
االالف من داع�ض وقامت بت�س��ليحهم ون�رشتهم على حدود حمافظة كركوك".
وا�سافت اإن “بي�سمركة بارزاين اأقدمت على تفجر ج�رش �رشكران الرابط بني 

كركوك وحقل نفط باي ح�سن”.  ون�رشت وكالة "يف او اأي" االمركية، تقريرا 
حول رف�ض قادة البي�س��مركة الكردية ت�سليم عنا�رش تنظيم داع�ض االرهابي، 
مم��ن �س��لموا انف�س��هم بع��د ب��دء عملي��ة حتري��ر احلويج��ة، متج��اوزا عددهم 
ال�1000 مقاتل. ونقلت الوكالة يف تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال نيوز«، 
ع��ن "كم��ال كركوكي" احد ق��ادة قوات البي�س��مركة الكردية، قول��ه "باإمكان 
�سيا�س��يي احلكومة العراقية املجيء، وروؤية املعتقلني، وباإمكانهم م�س��اركة 
معلوماتهم مع اجلهات اال�س��تخباراتية". ويّدعي قادة البي�س��مركة ان ت�سليم 
عنا���رش داع�ض اىل حكومة بغداد املركزي��ة، وحتويلهم اىل العقاب واالعدام، 
�سيمنع ت�س��ليم بقية عنا�رش التنظيم النف�سهم، يف حني الزال يختبيء العديد 
منه��م يف التالل، على �س��كل جماميع. واكدت حركة بابلي��ون، الثالثاء، انها 
�س��تحارب من يرف��ع ال�س��الح بوجه الق��وات امل�س��لحة العراقي��ة كمحاربتها 
لعنا���رش داع���ض االرهابي��ة، يف حني ا�س��ارت اىل قيام بع�ض م��ن العنا�رش 
التابع��ة لق��وات البي�س��مركة بت�س��ليم انف�س��هم. وق��ال االأم��ني الع��ام حلرك��ة 
"بابلي��ون" ريان الكلداين يف ت�رشيح خا�ض ل�»اجلورنال نيوز«،ان "رئي�ض 

الوزراء القائد العام للقوات امل�س��لحة ا�س��در اوامر بفر�ض القانون يف جميع 
املناط��ق املتن��ازع عليه��ا"، متمني��ًا ان يتم حق��ن الدماء بني قوات احل�س��د 

ال�سعبي والبي�سمركة".
وتاب��ع "من ي�س��يء اىل القان��ون يجب ان يتاأدب و�س��نتعامل معهم بالقانون 
والق��وة"، داعيًا اىل "ت�س��ليم ه��ذه املناطق جميعها اىل احلكوم��ة املركزية".
واأ�س��اف، اأن "البع�ض من )امل�س��يحيني( التابعني لقوات البي�س��مركة �س��لموا 
انف�س��هم اىل حركة بابليون"، م�سرت�ساًل "هوؤالء اهلنا �سواء كانوا كرداً ام �سّنة 
ام �س��يعة ام م�سيحيني".وقال الكلداين "البي�س��مركة جزء من القوات امل�سلحة 
العراقية"، موؤكداً "اذا مت رفع ال�س��الح بوجه القوات العراقية امل�س��لحة �س��يتم 

التعامل معهم ك�"املجرمني" و "الدواع�ض".
واأف��ادت خلي��ة االإعالم احلرب��ي، الثالثاء، ب�س��يطرة قوات مكافح��ة االإرهاب 
على ق�س��اء الدب���ض يف كركوك، الفتة النظر اإىل اأن الق��وات تقدمت نحو حقل 
ب��اي ح�س��ن. وقالت اخللية يف بيان تلقته »اجلورن��ال نيوز« اإن "قوات جهاز 

مكافحة االرهاب متكنت، ، من ال�سيطرة على ق�ساء الدب�ض يف كركوك".

اأك��د النائ��ب ع��ن دول��ة القانون عب��د اله��ادي ال�س��عداوي ان 
هناك خ�س��ية من قيام ع�س��ابات تابعة للبارزاين با�ستهداف 
املكونات ال�س��يعية الإثارته��ا الفتنة يف حمافظة كركروك بعد 
�س��يطرة اجلي�ض العراقي عليها اأول اأم�ض . وا�سار ال�سعداوي يف 
حديث ل�»اجلورنال نيوز« اىل وجود تطمينات من قبل حمافظ 
كركوك اجلديد راكان اجلبوري الذي وعد باأن يكون هذا امللف 
ه��و احد اولويات��ه ملنع جتدد الفتنة وال�س��يطرة على الو�س��ع 
االمن��ي من اي ع�س��ابات حتاول خ��رق القانون وزعزعته يف 
املحافظة املحررة .اىل ذلك حذرت كتلة م�س��تقلون املن�سوية 
يف ائتالف دولة القانون، الثالثاء، من ت�سلل عنا�رش "داع�ض" 
االإرهابي مع العوائل العائدة من كرد�ستان اىل كركوك �سمايل 
الع��راق ".وقال النائب عن الكتلة �س��ادق اللبان ل� »اجلورنال 

نيوز«،:على القوات االأمنية ان" تاأخذ احليطة واحلذر من ت�سلل 
عنا�رش اإرهابية مع العوائل العائدة من كرد�ستان اىل كركوك 
ال�س��يما وان االف "الدواع�ض" �سلموا اأنف�سهم اىل كرد�ستان يف 

املعارك االأخرة".
واأ�س��اف ان" القوات االأمنية يف كركوك واالأهايل حري�س��ون 
عل��ى حفظ االم��ن يف املحافظ��ة ". وعن التغي��ر الدميغرايف 
التي قامت به االأحزاب الكردية يف كركوك اأو�سح اللبان وهو 
ع�س��و اللجنة القانونية، ان" الربملان العراقي �سيفتح حتقيقًا 
بعدد العوائل التي جاءت اىل كركوك الأهداف �سيا�س��ية حزبية 
تتعل��ق بالتغي��ر الدميغرايف وهنالك �س��جالت ل��دى احلكومة 
تثبت ال�س��كان احلقيقيني للمحافظة ".  وعادت مئات العوائل 
الت��ي غادرت كركوك على خلفية عملية )فر�ض القانون( التي 
قام��ت بها احلكوم��ة يف املحافظة بعد دع��وة احلكومة اال�رش 

الكردية اىل العودة اىل مناطقهم ".  

مقاضاة بارزاني بتهم سرقة النفط والتجويع في المحكمة االتحادية 

الجورنال تكشف آلية إدارة المناطق المتنازع عليها.. حكومة انتقالية في كردستان أو إدارتان منفصلتان في أربيل والسليمانية

ما حقيقة تهريب بيشمركة بارزاني لـ"آالف" الدواعش من السجون استعدادًا لمعركة سهل نينوى

مع عودة العوائل إلى كركوك.. خشية من استهداف المكون الشيعي عبر تسلل  إرهابيين إلى المحافظة

جرحى القوات األمنية يستنجدون بالمرجعية: 
قاتلنا من أجل الوطن فأهملنا العبادي

نواب الديمقراطي الكردستاني يتوسلون: لم 
نرتكب جريمة ليتم منعنا من دخول البرلمان
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