
ك�سف��ت جمل��ة "فوري��ن بولی�س��ي" االمریكیة، ع��ن كیفیة 
"تهري��ب" حكوم��ة اقلی��م كرد�ست��ان للنف��ط ع��ر منف��ذ 
فی�سخاب��ور احلدودي مع تركی��ا، مبینة ان معدل التهريب 
كان 600 األ��ف برمی��ل يومی��ا وب�سع��ر "زهی��د". وقال��ت 
املجلة ان الواقع ال�سیا�سي واالقت�سادي الإقلیم كرد�ستان 
يف مرحل��ة ما بع��د ا�ستفتاء االنف�س��ال االحادي اجلانب، 
ال يب��دو م�رشق��ًا عل��ى االط��اق، باالإ�ساف��ة اىل اأن جناح 
احلكوم��ة العراقی��ة يف ب�س��ط ال�سیط��رة االحتادي��ة عل��ى 

االرا�س��ي كاف��ة، اأظهر م��دى "ه�سا�سة" اربی��ل يف تطبیق 
اأب�س��ط مبادئ القیادة على االر���ض يف املناطق املتنازع 
علیها. وبینت ان رفع العلم العراقي فوق معر فی�سخابور 
احل��دودي مع �سوريا وتركیا، باالإ�سافة اىل خط االأنابیب 
نف��وذاً  بغ��داد  حلكوم��ة  �سم��ن  ع��ره،  امل��ارة  النفطی��ة 
اقت�سادي��ًا كان ق��د خ��رج ع��ن �سیطرتها ط��وال ال�سنوات 
املا�سیة بفع��ل قیام حكومة كرد�ستان با�ستغال الظرف 
االمن��ي ال��ذي �سهدت��ه الباد بع��د ع��ام 2014 للح�سول 
عل��ى منف��ذ لتهريب النف��ط اخلام عر البح��ر املتو�سط من 
خ��ال میناء جیه��ان الرتكي نتیجة للدع��م الذي ح�سلت 

علی��ه يف حینه م��ن قبل حكوم��ة اأنقرة ومبع��دالت زادت 
عل��ى 600 األف برمیل من النفط يومی��ًا وباأ�سعار زهیدة، 
ناهی��ك عن كونه من دون علم وموافقة بغداد، ما اأدى اىل 
خ�س��ارة االقت�س��اد العراقي مللی��ارات ال��دوالرات �سنويًا. 
   IRAQ OIL" ونقلت املجل��ة عن رئی�ض حترير موق��ع
اإع��داد التقاري��ر ع��ن  REPORT"  واملتخ�س���ض يف 
النف��ط العراق��ي، بنی ف��ان هیوفلنی، قول��ه اإن "التطورات 
اجلدي��دة على اأر���ض الواق��ع اأف�ست اىل واق��ع اأن حكومة 
اإقلیم كرد�ستان اأ�سبحت غری قادرة على جتاهل احلكومة 
املركزية بع��د االآن، خ�سو�سًا يف ظل ق��درة االخریة على 

اإنهاء جمی��ع عملیات الت�سدير النفطي من مناطق �سمايل 
الباد، ما �سیدفع اأربیل م�ستقبًا اىل املوافقة على مطالب 
بغ��داد املتعلق��ة بتقا�س��م العائ��دات الناجتة ع��ن ت�سدير 
النف��ط اخلام اأو عق��د اتفاقیة جديدة �ستك��ون الید الطوىل 
للحكوم��ة املركزي��ة بكل تاأكی��د. واأ�س��ارت املجلة اىل ما 
اأعلنه الباح��ث يف معهد وا�سنطن ل�سیا�س��ة ال�رشق االأدنى 
مايكل نايت�ض، عن اأن �سیطرة احلكومة العراقیة على معر 
فی�سخاب��ور ومرافق��ه النفطی��ة �ستمنحه��ا اأي�س��ًا التاأمنی 
ال�سیا�سي لعاقاتها مع تركیا التي كانت اأحد امل�ساهمنی 
يف تهري��ب النفط العراقي اإىل االأ�س��واق العاملیة. وا�سارت 

بولی�س��ي" يف تقريرها ال��ذي ترجمته »اجلورن��ال نیوز«، 
اىل ف�سل املفاو�س��ات العراقیة-الكردي��ة، ب�ساأن االتفاق 
عل��ى م�ساركة  �سیطرة املعابر احلدودية، الن تقدم القوات 
االمنی��ة العراقیة نحو "فی�سخاب��ور" ال ي�سب يف م�سلحة 
اقلی��م كرد�ست��ان، م�سكا تهدي��دا كبریا لتداعی��ات االقلیم 
االقت�سادي��ة، يف حنی يعّد هذا املع��ر �سمام انبوب نفط 
كرد�ستان العراق، نحو االرا�سي الرتكیة، ومن دون ارباح 
ه��ذا االنب��وب، املق��درة مباينی ال��دوالرات، ل��ن ي�ستطیع 
اقلی��م كرد�ست��ان اال�ستق��ال ال يف الوقت احل��ايل وال يف 
امل�ستقب��ل. وكان النفط هو الدع��م الوحید ال�ستقال اربیل 

ع��ن بغداد، حیث حق��ق االنبوب امل��ار باالرا�سي الرتكیة 
نحو م�سف��ى جیهان، انتاج االقلیم ل���600.000 برمیل 
يومی��ا. يف ال�سابق، مل ت�ستطع حكومة بغداد ال�سیطرة على 
انت��اج نف��ط اقلیم كرد�ست��ان، ب�سبب دع��م االخری من قبل 
احلكوم��ة الرتكی��ة، لكن ا�ستفت��اء ا�ستق��ال االقلیم ت�سبب 
يف قل��ب املوازين، وحتويل مراكز ال�سیطرة. وانهت املجلة 
تقريره��ا بالقول "ال يعتقد اخلراء ال�سیا�سیون ان حكومة 
بغ��داد �ستقطع نفط اقلیم كرد�ستان كلیا، الن قطعه ي�سبب 
تدم��ری االقت�س��اد الك��ردي بالكام��ل، وه��و ام��ر ال تريده 

بغداد".

"الجورنال" تكشف عن سر رفض المرجعية إثارة تعديل قانون األحوال الشخصية في هذا الوقت 
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النجف - اآالء ال�سمري: اأكد م�سدر مقرب من املرجعیة الدينیة يف النجف االأ�رشف ان املرجعیة 
ان  م�سریا  ال�سخ�سیة،  االح��وال  قانون  على  التعديات  مو�سوع  اثارة  توقیت  عن  را�سیة  غری 
دلیل عدم ر�ساها هو �سمتها وعدم تدخلها يف املو�سوع على الرغم من اهمیته. وقال امل�سدر 
ل� »اجلورنال« ان " القانون اجلعفري الذي اأجري فیه التعديل على قانون االحوال ال�سخ�سیة يف وقته 
مل ت�سعه املرجعیة التي امتنعت عن التدخل يف بنوده الن لديها روؤية لتداعیات املو�سوع ولهذا اجلت 
" املرجعیة لی�ست �سد  " و�سدد امل�سدر على ان  يف حینه اعان التعديات على قانون االحوال ال�سخ�سیة 
التعديل لقانون االحوال ال�سخ�سیة الن العراق ميتاز بتنوعه الديني واملذهبي ومن حق كل �سخ�ض عراقي ان 
تكون ت�رشيعات مذهبه ودينه ُيتعامل بها يف املحاكم العراقیة لكن الوقت غری منا�سب حالیا ". وا�سار امل�سدر اىل 
ان " اثارة املو�سوع جاء يف وقت حرج الن العراق الیوم يواجه م�ساكل عديدة منها ارهاب داع�ض وم�ساكله مع االقلیم 
الدينیة لتعديل بنود قانون االحوال  بداأ مب�ساورات مكثفة مع املرجعیة  العزيز احلكیم يف حینه  "ال�سید عبد  ان  " وبنی 

ال�سخ�سیة لتكون متما�سیة مع ت�رشيعات القراآن الكرمي ومذهب اهل البیت مع مراعاة فتاوى املذاهب واالديان االخرى.

بغداد  حلكومة  مريحة  غری  االأخ��ریة  االأمریكیة  التحركات  تبدو 
بوجوب  االأمریكي  الكونغر�ض  يف  الت�رشيحات  ت�ساعد  ظل  يف 
االإقلیمیة  والعوا�سم  بغداد  �رشط  اأربیل  تنفیذ  من  التفاو�ض 
م�سعود  ال�سابق  االإقلیم  رئی�ض  تنحي  بعد  حتى  الأربیل  املناوئة 

بارزاين عن ال�سلطة يوم االحد املا�سي.
وقال االمنی العام ملنظمة بدر القیادي يف احل�سد ال�سعبي هادي 
العامري ان احلكومة العراقیة واملرجعیة الدينیة و�سعا 5 �رشوط 
العامري  واو�سح  كرد�ستان.   اقلیم  مع  احلوار  ا�ستئناف  مقابل 
الغاء  " �رشط احلكومة ين�ض على وجوب  ان  يف مقابلة متلفزة 
يف  احلوار،  اىل  العودة  قبل  د�ستوريته  لعدم  ونتائجه  اال�ستفتاء 
حنی حددت املرجعیة اربعة �رشوط تن�ض على وجوب "االميان 
الواقع،  االم��ر  �سیا�سة  ورف�ض  و�سعبا،  ار�سا  ال��ع��راق  بوحدة 
اىل  يوؤدي  االختاف  وان  حوار،  اأي  يف  الد�ستور  اىل  واالحتكام 

اخذ راأي املحكمة االحتادية وهي �ساحبة املوقف احلا�سم.
اقلیم  ام��ام  �رشطا  و�سعت  انقرة  ان  �سحفیة  م�سادر  وقالت 
كرد�ستان مقابل ال�سماح جمددا بتدفق النفط من االقلیم و�سوال 
يتعلق  االمر  ان  اىل  ا�سارت  حنی  يف  الرتكي،  جیهان  میناء  اىل 
باأموال. واو�سحت ان "انقرة ا�سرتطت دفع ديونها املرتتبة على 
عر  العراقي  النفط  مبرور  ال�سماح  قبل  كرد�ستان  اإقلیم  حكومة 
اإ�رشاف �رشكة »�سومو«  اإىل میناء جیهان الرتكي حتت  االأنابیب 
تبلغ  قرو�سا  قدمت  واأن  �سبق  تركیا   " ان  وا�سافت  العراقیة". 
رواتب  دفع  من  لتمكینها  االإقلیم  حلكومة  دوالر  ملیارات  اأربعة 
ا�ستئناف  قبل  ا�ستعادتها  على  حالیا  ت�رّش  وه��ي  موظفیها، 
نائب  عن  ال�سحیفة  وتنقل  العراقي".  النفط  ت�سدير  عملیات 
كردي قوله " هذا اأمر ع�سری على احلكومة االإقلیمیة الأنها ال متلك 
الناحیة  »من  ويقول:  الديون".  بتلك  تفي  حتى  موارد  اأي  الیوم 
تلك  بت�سفیة  ملزمة  لی�ست  االحتادية  احلكومة  فاإن  الد�ستورية 

الديون، ذلك الأن الد�ستور العراقي ين�ض على اأن اأي ديون تطلبها 
احلكومة من الدول اخلارجیة يجب اأن متر عر الرملان.

"جا�سم  الدعوة  حزب  يف  القیادي  اأك��د  للنظر  الفت  تطور  ويف 
بع�ض  ب��اإدارة  البی�سمركة  م�ساركة  ان  ال�سبت،  جعفر"،  حممد 
نیوز«،  ل� »اجلورنال  ب�سكل رمزي. وقال جعفر  �سیكون  املناطق 
العبادي  حیدر  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  الوزراء  "رئی�ض  ان 
مل يخرق الد�ستور ويتحرك وفق الیاته ". واكد ان "هناك اتفاقًا 
ال�ستعادة  املنفذة  العملیات  جتاه  العراقیة  احلكومة  مع  دولیًا 
املناطق املتنازع علیها يف �سمال العراق". وا�ساف ان "الد�ستور 
�سغط على الكرد لت�سلیم املناطق املتنازع علیها لذلك مل يقبلوا 
واربیل  بغداد  بنی  جرى  اتفاقًا  "هناك  ان  مو�سحًا  بنتائجه"، 
العراقي والبی�سمركة  ادارة بع�ض املناطق من قبل اجلی�ض  حول 
)ب�سكل رمزي( وباإ�رشاف امریكي". اىل ذلك، اأعلن ع�سو يف وفد 
التابع  الع�سكري  الوفد  مع  املفاو�سات  الإجراء  كرد�ستان  اإقلیم 
اإىل بغداد  7 نقاط  اإر�سال مقرتح من  ال�سبت،  العراقیة،  للحكومة 
البی�سمركة،  ل��وزارة  العام  االأم��نی  وقال  احل��وار.  اإج��راء  اأجل  من 
الإقلیم  الع�سكري  للوفد  االأخ��ری  االجتماع  "خال  ي��اور:  جبار 
كرد�ستان واحلكومة العراقیة الذي عقد يوم اخلمی�ض املا�سي يف 
مدينة املو�سل، قدم اجلانبان ورقتنی من7 نقاط ب�ساأن احلوار". 
واأ�ساف اأنه: "بعد اإجراء درا�سة مف�سلة لورقتي الطرفنی، وموافقة 
مقرتح  باإر�سال  قمنا  كرد�ستان،  اإقلیم  يف  ال�سیا�سیة  القیادة 
رد  انتظار  يف  ونحن  العراقیة،  احلكومة  اىل  نقاط  يت�سمن7 
البی�سمركة عن م�سمون  بغداد". ومل يف�سح االأمنی العام لوزارة 
قوة  تتمحور عموما حول وجود  "النقاط  اإن  قال  لكنه  املقرتح، 
االإ�رشاف  و�سبل  وحجمها  علیها  املتنازع  املناطق  يف  م�سرتكة 
علیها واجلهة امل�سوؤولة عن ذلك"، م�سیفا "طالبنا بوجود قوات 
مدنیة اإىل جانب التحالف الدويل يف املعابر احلدودية، ومن بنی 

النقاط ال�سبع هناك 3 نقاط حمل خاف بنی اجلانبنی".

اأعلنت قیادة �رشط��ة املثنى، اإعداد خطة امنیة حلماية 
املمتل��كات العامة ودور املواطننی والدوائر احلكومیة 
بع��د توج��ه اغلب �س��كان املحافظ��ة اىل مدينة كرباء 
الأداء الزيارة االربعینیة. وقال ق�سم العاقات واالإعام 
يف بیان �سحف��ي ان "اخلطة �سرتكز على ن�رش ع�رشات 
الدوري��ات داخ��ل االحی��اء ال�سكنی��ة ومف��ارز �رشط��ة 
النج��دة ملنع ا�ستهداف من��ازل املواطننی واملوؤ�س�سات 
احلكومی��ة خ��ال ه��ذه امل��دة". وا�س��ار اىل ان "ه��ذه 
الدوريات �ستقوم باعم��ال املرابطة طوال الیوم ف�سًا 

ع��ن ن���رش املف��ارز التابع��ة لاجه��زة اال�ستخباراتی��ة 
ال�سم��اوة مرك��ز  ومكافح��ة االج��رام". وتع��د مدين��ة 
حمافظ��ة املثنى من املحافظات الت��ي ت�سهد ا�ستقرارا 
امنیا ن�سبیا، وهي ثاين اأكر حمافظة عراقیة من حیث 
امل�ساح��ة لكنها االأقل من حیث ال�س��كان اذ يبلغ تعداد 
�سكانه��ا ع��ام 2009 نح��و 775 ال��ف ن�سم��ة بح�سب 
وزارة التخطی��ط، وحالی��ا تناه��ز امللی��ون ن�سم��ة وقد 
كان��ت تابعة اىل ل��واء الديوانیة �سابق��ا. وكان جمل�ض 
حمافظ��ة املثن��ى �س��وت يف جل�س��ة ا�ستثنائی��ة عل��ى 
اقالة مدي��ر االمن الوطني ومدير جه��از اال�ستخبارات 

واخلابرات يف املحافظة. 

اأك��د ع�سو جمل���ض حمافظة نینوى عاي��د اللويزي، 
اال�سبت، انه كان االجدر مبن ينتقد اع�ساء املجل�ض 
حل�سولهم على �سیارات كهدايا ان ينتقدوا اأنف�سهم 
لكونه��م ح�سلوا على �سقق وفل��ل يف عّمان مقابل 
الت�سوي��ت عل��ى وزي��ر مع��نی.  وق��ال اللويزي يف 
�سفحته عل��ى فی�ض بوك، تابعته »اجلورنال نیوز« 
،ان "على من ينتقد اع�ساء جمل�ض حمافظة نینوى 
ان ينتق��د نف�سه اوال" م�ستدركا بالقول: "هل عملیة 
بیع اال�س��وات حال علیكم وحرام على االخرين". 
واأ�ساف اأن "هنالك ع��ددا كبریا من النواب، اعطوا 

نقاطه��م وا�سواته��م ل�سالح مر�سح ل��وزارة معینة 
مقاب��ل هدايا وعطايا كان��ت عبارة عن فلل و�سقق 
يف عم��ان". وختم اللوي��زي، وهو الذي �سوت على 
اقال��ة املحاف��ظ نوف��ل العاك��وب كام��ه بالقول: 
"كفى متثل��ون دور الوطنیة والنزاهة واالخا�ض 

علینا".
وكان النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نینوى عب��د الرحمن 
اللوي��زي حت��دث، اجلمعة، عن "�سفق��ة" جرت بنی 
اع�س��اء جمل�ض حمافظ��ة نینوى الإقال��ة املحافظ 
نوف��ل العاكوب، يف حنی ب��نی انها ت�سمنت تاأمنی 
طلب لع�سو املجل�ض بلقی�ض طه ح�سن، يف احل�سول 

على �سیارة الندكروز )مونیكا(".  

ك�س��ف النائ��ب الرتكم��اين جا�س��م حممد جعف��ر، ع��ن �سقوط نح��و ع�رشة 
االف �سخ���ض ب��نی قتیل وجري��ح يف طوزخورماتو على ي��د تنظیم داع�ض 
والبی�سمرك��ة، عاداً ت�رشيحات الن��واب الكرد ب�ساأن ق�س��اء الطوز مغايرة 
للحقیق��ة وحماولة "تبیی���ض الوجه االأ�سود" للبی�سمرك��ة. وقال جعفر يف 
ت�رشي��ح �سحف��ي "ن�ستغرب ت�رشيح النائب الث��اين لرئی�ض جمل�ض النواب 
اآرام �سی��خ حمم��د والنائب ع��ن حمافظة كرك��وك ريبوار طه ح��ول ق�ساء 
طوزخورمات��و". وب��نی اأن "الت�رشيح��نی مغاي��ران للحقیق��ة وج��اءا لذر 
الرم��اد يف العیون وتبیی���ض الوجه االأ�سود للبی�سمرك��ة واال�ساي�ض بعدما 
اقرتف��ا ان��واع اجلرائم يف ال�سن��وات اخلم�ض االخریة يف الط��وز، وما يزال 
املئ��ات م��ن �سبابن��ا خمتطف��نی وال نعلم اي خ��ر موؤكد ع��ن م�سریهم". 
واأ�س��اف جعفر "اين كنتم يف لیلة 16 من ت�رشين االول من العام احلايل 

عندم��ا قام��ت البی�سمركة بق�سف االأهايل والنا�ض الع��ّزل يف الطوز، واين 
كنت��م يف ال�سهر الرابع ل�سن��ة 2016 عندما ادخل��ت البی�سمركة الدبابات 
لقتل النا�ض وهدم الدور واأطلقت اكرث من ع�رش قذائف على الوقف ال�سیعي 
وبی��وت اخ��رى وا�ست�سه��د وحرق اكرث م��ن خم�س��ة وع�رشين م��ن �سبابنا 
والن�ساء العزل، واأين كنتما عندما هدمت البی�سمركة ومعها كوران وغریه 

اكرث من 204 بیوت تركمانیة. 
م��ن جانبه��ا، ك�سف��ت م�س��ادر �سیا�سی��ة رفیعة، ع��ن ا�سرتاتیجی��ة تركیة 
اإيرانیة لتوحید تركمان العراق على اأ�سا�ض قومي، وحتويلهم اإىل ند للكرد 
يف كرك��وك واملناط��ق املتنازع علیه��ا، فى حنی عّد مراقب��ون اأن حتويل 
الرتكم��ان اإىل "�ساح ب�رشي" �سد الكرد، هو مبثابة "اإعادة تفخیخ" لهذه 
املناط��ق. وقالت امل�س��ادر اإن "كركوك واملناطق املتن��ازع علیها، ت�سهد 
اإحی��اًء لنظري��ة دعم القو���ض الرتكماين يف حمیط املناط��ق الكردية، الذي 
يب��داأ من تلعفر وي�سل اإىل خانقنی". وا�ساف��ت اأن "اإجراء اإقلیم كرد�ستان 

ا�ستفت��اء اخلام�ض والع�رشين م��ن اأيلول املا�سي، اأ�سه��م يف اإحیاء الرغبة 
الت��ي تتعل��ق بتن�سی��ط قو���ض املناطق الرتكمانی��ة التي حتی��ط باملناطق 
الكردي��ة، ودعم �رشاع قومي ل�رشب الك��رد". و�سمحت احلرب على داع�ض 
للرتكم��ان بت�سكیل ق��وة من املتطوعنی �سمن قوات احل�س��د ال�سعبي، وهو 
م��ا كان مطلب��ا تركمانیا مرفو�س��ا يف الع��راق �سابقا. ومطل��ع االأ�سبوع 
املا�س��ي، ا�ستقبل الرئی�ض الرتكي رج��ب طیب اأردوغان، وفدا من تركمان 
الع��راق. وللم��رة االأوىل، ح�رشت �سخ�سیات �سنی��ة و�سیعیة يف هذا الوفد، 
ال��ذي بح��ث م�ستقب��ل الوجود الرتكم��اين يف الع��راق. ومل ي�سب��ق للرئی�ض 
الرتك��ي اأن ا�ستقب��ل �سخ�سی��ات تركمانی��ة �سیعی��ة. وقالت امل�س��ادر اإن 
"اردوغان ا�ستف�رش عن حقیقة تطوع اآالف ال�سباب من الرتكمان يف احل�سد 
ال�سعب��ي، وم��ا اإذا كان الداف��ع مذهبیا. وتلقى الرئی���ض الرتكي، معلومات 
توؤك��د اأن معظ��م املتطوعنی احلالی��نی ينتمون اإىل املذه��ب ال�سني، بعدما 

كان اأغلبیة املتطوعنی يف احل�سد هم من املذهب ال�سیعي.

اك��د حمافظ كرباء عقیل الطريحي ان دخول كامریات حرارية 
�سم��ن اخلط��ة االمنی��ة اخلا�س��ة بالزي��ارة االربعینی��ة للع��ام 
احل��ايل م��ن �ساأن��ه ان يع��زز القاطع الغرب��ي حلماي��ة الزائرين 
.وق��ال الطريحي ل�»اجلورنال نی��وز« ان " عملیة التاأمنی باتت 
ان�سیابی��ة فاحل�س��د ال�سعب��ي مل يت��ولَّ بعد مهامه داخ��ل مدينة 
كرباء، وبقاوؤه يقت���رش على اطراف املدينة حلماية الزائرين" 
م�سیف��ا ان "القطعات املوجود واجلهد اال�ستخباري والطائرات 
امل�س��ریة وطریان اجلی���ض كلها جهود م�ستنف��رة الجناح اخلطة 
"دخ��ول  االمنی��ة اخلا�س��ة بالزي��ارة االربعینی��ة" مبین��ا ان 
الكام��ریات احلراري��ة للخدمة يف املح��ور الغربي �س��وف يعزز 
القاط��ع الغرب��ي فهي ت�رشف على ه��ذا القاطع ب�س��كل م�ستمر" 
م�س��ریا اىل ان " هنالك مقر �سیطرة لهذه الكامریات يف موقعها 
وهن��اك مق��ر �سیط��رة يف مقر قی��ادة العملی��ات مقر ل��واء 33 

"ويتوقع م�سوؤولون حملیون ان يدخل اىل كرباء نحو ع�رشين 
ملیون زائر من املحافظات والوافدين من خارج العراق .

ونف��ذت حكوم��ة كرب��اء املحلیة حمل��ة الخ��راج العجات من 
مرك��ز املدينة ب�سبب االختناقات الت��ي ت�ساحب التوافد الكبری 
للزائرين خال الزي��ارة االربعینیة .وقال نائب حمافظ كرباء 
عل��ي املی��ايل ل�»اجلورنال نی��وز« ان " كثاف��ة الزائرين حّتمت 
عل��ى املحافظة اجراءات قطع ومنع لدخول ال�سیارات ال�سالون 
اىل كرباء "مبین��ا ان " املحافظة با�رشت تنفیذ حملة الخراج 
جمی��ع العجات من مركز املدين��ة لتقلیل االختناق الذي يعیق 

حرك��ة الزائري��ن داخ��ل املدين��ة "
م�سیف��ا ان "ا�سح��اب املواكب احل�سینی��ة مت توجیههم بن�سب 
�رشادقه��م عل��ى االر�سف��ة وع��دم الن��زول اىل ال�س��ارع لتوف��ری 
امل�ساحات الكافیة ملرور الزائرين "مبینا ان " �سوارع للطوارئ 
مت فتحه��ا لعجات الدفاع امل��دين والبلدية و�سیارات اال�سعاف 

لتقدمي خدماتها ب�سكل م�ستمر"

أزمة المعابر تنتظر موافقة بغداد على 7 نقاط لالتفاق 

وسط ضغوط وتحركات أميركية غامضة.. بغداد تتمسك بخمسة شروط حكومية إلطالق الحوار مع اإلقليم الكردي

مستنجدين بأنقرة وطهران.. التركمان يبكون 10 آالف قتيل وجريح سقطوا بيد البيشمركة وداعش 

 تفاديًا لخروق أمنية.. كربالء تمنع حركة المركبات فيها وتراقب زوار األربعينية بكاميرات حرارية 

لهذا السبب.. المثنى "تفرغ" من أهلها 
والشرطة تنشر دورياتها

برلماني وعضو مجلس يفضحان الرشاوى.."بيوت فخمة 
ومونيكات" مقابل التصويت في مجلس نينوى

بغداد- متابعة

بغداد- المحرر السياسي

بغداد- متابعة

نينوى- خاص

كربالء - خاص

ترجمة – دانيا رافد

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

كونتي يطالب مورينيو 
باالحترام و األخير يسخر منه 

رافضة تسليمه للحكومة االتحادية..."بوليسي" تكشف عن سر استماتة كردستان بالبقاء في معبر فيشخابور!

المربعات البغدادية .. نمط غنائي 
شعبي أحبه البغداديون قديمًا  

تتمة ص2


