
�إن  �لزي��دي،  كام��ل  �لقان��ون،  دول��ة  ع��ن  �لنائ��ب  ق��ال 
موؤ�س�س��ات ودو�ئ��ر �لدول��ة �الحتادي��ة، �س��تبد�أ مبحا�س��بة 
موظفيها �مل�س��اركني يف ��س��تفتاء �ال�س��تقالل �ل��ذي �أجر�ه 
�إقلي��م كرد�ست��ان يف 25 �أيل��ول �ملا�س��ي، كم��ا ك�سف عن 
ملخ���ص تقري��ر للتحقيق م��ع �لن��و�ب �لكرد �لذي��ن �سوتو� 
يف �ال�ستفت��اء. ونقل��ت وكال��ة "�سبوتني��ك" �لرو�سي��ة ع��ن 
�لزيدي قوله يف ت�رشيح �سحفي، �ل�سبت ) 4 ت�رشين �لثاين 

2017(، �إن كتاب��ا حكومي��ا عمم على جمي��ع �ملوؤ�س�سات 
و�لدو�ئر �الحتادية، ومنها �لوز�ر�ت جلمع �أ�سماء �ملوظفني 
�لك��رد �لذين �سارك��و� يف �لت�سويت على ��ستفت��اء �نف�سال 
�أيل��ول �ملا�س��ي.   25 �ل��ذي �ج��ري يف  �إقلي��م كرد�ست��ان 
و�أ�س��اف �لزيدي �نه "حت��ى �للحظة مل يتخذ �أي �أجر�ء بحق 
�ملوظفني �لذي��ن �سوتو� يف �ال�ستفتاء عل��ى �نف�سال �إقليم 
كرد�ست��ان عن �لب��الد". و�أ�سارت "�سبوتني��ك" �إىل �أن ع�سو 
�للجنة �لقانوني��ة يف �لربملان �لنائب كامل �لزيدي، ك�سف 
عن ملخ�ص تقرير �أعدته �للجنة وت�ستعد لقر�ءته يف �جلل�سة 

�ملقبلة للربمل��ان، و�لت�سويت عليه، لتعليق ع�سوية �لنو�ب 
�لك��رد �لذي��ن �سارك��و� وروج��و� ال�ستفت��اء �نف�س��ال �إقليم 
كرد�ست��ان، مبين��ا �ن��ه ت�سمن ��س��م 15 نائب��ا من خمتلف 
�لكت��ل �ملن�سوي��ة يف �لتحالف �لكرد�ست��اين. و�أفاد �لزيدي 
بان �لن��و�ب خالفو� �ملادت��ني �لد�ستوريت��ني، وهما �ملادة 
رقم )1( و�لتي تن�ص على �أن �لعر�ق دولة �حتادية، و�ملادة 
)50( م��ن �لد�ستور، و�لتي فيها فق��رة خا�سة بق�سم �لنائب 
عل��ى �أن يحافظ على وحدة �لع��ر�ق، عندما يدخل �لربملان، 
وكان فيه��ا خمالف��ة و��سحة م��ن �لنو�ب �لك��رد �ملدرجني 

يف �لتقري��ر. وتاب��ع �لزي��دي، �ن هن��اك خمالف��ات للنو�ب 
مل��و�د يف قانون �لعقوبات )111( لع��ام 1969، فاملادة  
156 ه��ي جناي��ة، وكذلك �مل��ادة 329 وهي عدم �إطاعة 
ق��ر�ر�ت �ملحاك��م وم��ا ت�سمنه �الأم��ر �لوالئي �ل��ذي �سدر 
ع��ن �ملحكمة �الحتادي��ة بع��دم د�ستورية �ال�ستفت��اء. و�أكد 
�لزي��دي، �أن تو�سيات �للجن��ة يف تقريرها �سددت على منع 
�لن��و�ب �مل�سوت��ني بنعم يف �ال�ستفت��اء و�ملروجني له عرب 
�الإعالم، من �حل�س��ور يف �لربملان، وتعلق ع�سويتهم وتتم 
�إحالتهم �إىل �لق�ساء �لعر�ق��ي. وذكرت �لوكالة �لرو�سية �ن 

ع��دد� من �مل�س��ادر يف �لدو�ئ��ر �حلكومية �أك��د �أن �ملكاتب 
�الإد�رية فى �ل��وز�ر�ت و�جلامعات وبقية �ملوؤ�س�سات، تلقت 
كتاب��ا ر�سميا نهاية �الأ�سبوع �ملا�س��ي ت�سمن جمع �أ�سماء 
�ملوظف��ني و�ملوظف��ات �لذي��ن كانو� يف �إج��ازة من عملهم 
ي��وم 25 �أيل��ول �ملا�سي ي��وم ��ستفت��اء �الإقلي��م، للتحقيق 
معه��م. و�و�سح��ت تلك �مل�س��ادر، �لتي طلبت ع��دم �لك�سف 
عن �أ�سمائه��ا، �أن �لبع�ص من �ملوظفني يف �لدو�ئر، �سوتو� 
�لكرتونيا ً يف ��ستفتاء �إقليم كرد�ستان، بعدما تقدمو� باأخذ 
�إج��از�ت "زمنية" يف �ليوم �ملذك��ور، ومنهم من تقدم على 

�الإج��ازة لي��وم �أو يوم��ني و�أكرث. و�أ�س��ارت �لوكال��ة �إىل �ن 
موظف��ا يف وز�رة �ل�سحة من �ملك��ون �لكردي، �سدر بحقه 
كت��اب ف�س��ل م��ن �لوظيفة الأن��ه كان جم��از� لثالث��ة �أيام 
بالتز�م��ن م��ع ��ستفت��اء �الإقليم، ولك��ن مقربني من��ه �أكدو� 
�أن��ه تقدم بطل��ب �الإجازة الإجناز عم��ل يف بيته ومل ي�سارك 
يف �لت�سوي��ت بتاتا. وكان �ملتح��دث با�سم جمل�ص �لق�ساء 
�العل��ى، �لقا�سي عبد �ل�ستار بريقد�ر، �أعلن يف وقت �سابق، 
�أن حمكم��ة �لتحقي��ق �ملركزي��ة �ستب��د�أ باتخ��اذ �الإجر�ء�ت 

�لقانونية بحق �مل�سوؤولني عن �إجر�ء ��ستفتاء كرد�ستان.
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أو جنازة

كيف تختارين الحجاب 
المناسب لشكل وجهك 

05070910

�لت�سعرية �ملوحدة  �لعر�ق، عن �كتمال م�رشوع  بغد�د:  ك�سف م�سدر يف نقابة �سيادلة 
لالأدوية، ودخوله حيز �لتنفيذ بعد ��ستكمال �الإجر�ء�ت �لفنية و�الإد�رية. وقال �مل�سدر، �ن 
"�لنقابة ��ستكملت �ملر�حل �لنهائية �خلا�سة مب�رشوع �لت�سعرية �لر�سمية �ملوحدة لالأدوية 
و�لعالجات يف �لقطاع �خلا�ص، وت�سعري ما يقارب �ل� 20 ٪من �الأدوية". وعرب مو�طنون عن 
عدم تفاوؤلهم، ب�سبب عدم �لتز�م �ل�سيدليات و�ملذ�خر بها، موؤكدين �ن نقابة �ل�سيادلة لي�ص لها �أي 
دور، وخا�سة يف ظل �نت�سار �سيدليات غري مرخ�سة وعمل ��سخا�ص لي�ست لهم عالقة بها من قريب 
�خلا�سة  �للو��سق  لت�سنيع  �لرتكية  �ل�رشكات  �إحدى  مع  عقد�ً  �أبرمت  �ل�سيادلة  نقابة  وكانت  بعيد.  �و 
"�الأ�سباب  �أن  �إىل  �لنقابة  و�أ�سارت  �لتزوير".  من  حلمايتها  مر�حل  عدة  على  حتتوي  و�لتي  بالت�سعرية، 
�حلقيقية �لتي تتفاوت فيها �الأ�سعار �خلا�سة باالأدوية يف �ل�سيدليات، تعود �إىل �ملكاتب �لعلمية �ملرخ�سة 
ّمل ن�سبة ما يقارب �ل� ٪60 على �ل�سعر �حلقيقي،  لتوريد �الأدوية من �ل�رشكات �لعاملية، حيث �أن تلك �ملكاتب حتحُ

ف�ساًل عن قيام �ملذ�خر بو�سع ن�سبة �أخرى، وهكذ� يف �ل�سيدليات، �إىل �أن ت�سل �إىل �ملو�طن".

رئي�ص  دخول  �لفايز،  عامر  �لوطني  �لتحالف  عن  �لنائب  رجح   
�ئتالف دولة  �لوزر�ء بقائمة جديدة ومنف�سلة عن زعيم  جمل�ص 
�لقانون نوري �ملالكي، م�سرتطا ذلك باإقر�ر قانون منح �حلزب 

�لو�حد بالتقدم لالنتخابات باأكرث من قائمة.
منذ  و�ملالكي  �لعبادي  بني  ظهرت  "�خلالفات  �ن  �لفايز،  وقال 
"هذه �خلالفات  تويل �الول من�سب �حلكم بعد �لثاين"، مبينا �ن 
و�لتلميحات".و��ساف،  �لت�رشيحات  خالل  من  بينهما  و��سحة 
�ن "قانون �ل�سماح باأكرث من قائمة للحزب �ل�سيا�سي بامل�ساركة 
هذ�  مرر  و�ذ�  �لنو�ب،  جمل�ص  يف  عالقا  ز�ل  ما  �النتخابات  يف 
�لقانون ومت �لت�سويت عليه، فرمبا يدخل �لعبادي بقائمة بعيدة 
�سيا�سية  مل�سادر  ووفقًا  �ملقبلة".  �النتخابات  يف  �ملالكي  عن 
عر�قية يف بغد�د مقربة من �لعبادي فاإن �الأخري ي�ستعد الإعالن 
عن  بعيد�ً  و�لبناء"  "�لتحرير  با�سم  �جلديدة  �النتخابية  كتلته 
�ل�سياق،  ويف  �ملالكي.  نوري  ير�أ�سها  �لتي  �لدعوة  حزب  عباءة 
جديدة  �سخ�سيات  �ست�سم  �لعبادي  "قائمة  �إن  �مل�سادر  قالت 
"�ل�سخ�سيات  ف��اإن  �مل�سادر  وبح�سب  �لعر�ق"،  خ��ارج  تقيم 
�لنظر  �مل�سادر  ولفتت  خمتلفة".  طو�ئف  �إىل  تنتمي  �ملذكورة 
�سحب  �لعبادي  حماوالت  �إف�سال  يحاول  �لدعوة  "حزب  �أن  �إىل 
بع�ص �ل�سخ�سيات من �حلزب معه يف كتلته �جلديدة بعد �أن تعّذر 
�لتحالف  يف  م�سدر  قال  ذلك  �ىل  قر�ره".  عن  بالعدول  �إقناعه 
"�بتعاد �لبارز�ين عن رئا�سة �الإقليم ال يعني �بتعاد  �إّن  �لوطني، 
�لكرد عن بغد�د"، مو�سحا �أّن "�لعبادي مل يقطع طو�ل هذه �ملدة 
�لتي �أعقبت �ال�ستفتاء �ت�ساالته مع �لقادة �لكرد، من غري �حلزب 
�لدميوقر�طي �لذي يتزعمه �لبارز�ين و�أّن هناك �لكثري من �لقادة 
معهم  و�لتقارب  �لتو��سل  �ملمكن  ومن  �لعبادي،  من  مقربون 
لت�سكيل حتالف �نتخابي". و�أ�سار �إىل �أن �الأكر�د مل يغادرو� دور 
�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  يف  �ل�سابق  كما  باالنتخابات  �لقبان  بي�سة 

�أي من �لتحالفات يف بغد�د يعني �سمان  �أن حتالفهم مع  حيث 
على  �لد�ستور  ح�سب  ت�سرتط  �لتي  �ل��وزر�ء  رئا�سة  �لطرف  هذ� 
�أن يح�سل على ثلثي مقاعد �لربملان للفوز  �لتحالف �النتخابي 
باملن�سب وهو ما فعله �لتحالف �لوطني )�ل�سيعي( يف �حل�سول 

على �ملن�سب طيلة �ل�سنو�ت �الثنتي ع�رشة �ملا�سية.
وبني �أّن "�لعبادي ي�سعى بكل جهده لت�سكيل كتلة عابرة للطائفية 
و�لقومية، وهناك تقارب و��سح مع زعيم �لتيار �ل�سدري مقتدى 
هذ�  يف  �لكردي  �جلانب  �إدخال  يحاوالن  �جلانبني  و�أّن  �ل�سدر، 
�ال�ستفتاء وما  �أزمة  �أّن  �لرغم من  �أو جزء منه". وعلى  �لتحالف 
ر�فقها من �أحد�ث يف كركوك و�ملناطق �ملتنازع عليها، �أثرت يف 
�لعالقة بني بغد�د و�أربيل، لكّن ذلك ال يعني �نقطاع هذه �لعالقة، 
بل يرى �لبع�ص �أّنها �ستكون مرحلة �أكرث تقاربا بني �جلانبني من 
ذي قبل، �الأمر �لذي �سيزيد من فر�ص �لتقارب �النتخابي بينهما. 
وقالت �لنائبة عن كتلة �لتغيري �لكردية، �سريين ر�سا �إّن "�الإقليم 
بعد �لبارز�ين �سيكون �أقرب �إىل بغد�د من �ملرحلة �ل�سابقة، ونحن 
ككتلة تغيري ما زلنا متم�سكني ببغد�د، و�إّن عالقتنا بها وطيدة، 
ولدينا حتالفات معها"، مبينة �أّنه "بعد �ال�ستفتاء �أ�سبحنا �أقرب 
بدورها،  لال�ستفتاء".  �لر�ف�ص  قادتنا  موقف  ب�سبب  بغد�د  �إىل 
ك�سفت �لنائبة عن كتلة �الأحر�ر �لنيابية، زينب �ل�سهالين، خالل 
�ل�سدري  �لتيار  زعيم  ��ستعد�د  عن  �الأح��د،  �سحفي،  ت�رشيح 
مقتدى �ل�سدر للدخول يف حتالف �سيا�سي مع حيدر �لعبادي بعد 
�لف�ساد  على  �لق�ساء  عملية  ��ستكمال  منها  �رشوط،  عدة  حتقيق 
وعادل  �سفاف  حتقيق  فتح  �إىل  باالإ�سافة  �ملف�سدين،  وحما�سبة 
�لتطور�ت مع  يف جمزرة �سبايكر و�سقوط �ملو�سل.  وتاأتي هذه 
مقتدى  �ل�سدري  �لتيار  زعيم  بني  �لعالقة  يف  �لكبري  �لتقارب 
�ملقابل  يف  �لعبادي،  حيدر  �ل���وزر�ء،  جمل�ص  ورئي�ص  �ل�سدر 
�سهدت �لعالقة بني رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء حيدر �لعبادي و�ململكة 
للنظر خالل �ملدة �ملا�سية، حيث �جرى  �ل�سعودية حت�سنًا الفتًا 

رئي�ص �لوزر�ء حيدر �لعبادي.

ك�س��ف �خلب��ري �المن��ي "فا�سل �ب��و رغيف"، 
عن عدد �ملناط��ق �ملحررة من �سيطرة د�ع�ص 
�الرهاب��ي، يف حني �كد �نته��اء وجود د�ع�ص 
ع�سكري��ًا ولوج�ستي��ًا يف �لع��ر�ق. وق��ال "�بو 
رغي��ف" ل�»�جلورن��ال ني��وز«،�ن "�لقطع��ات 
�لع�سكرية متكنت م��ن حترير مناطق �لفلوجة 
�ل�سج��ر  ومنطق��ة  و�ل�سقالوي��ة  و�خلالدي��ة 
وعكا�س��ات  و�لريحان��ة  وعن��ه  �لفلوج��ة  يف 
و�حلويج��ة و�ل�رشق��اط ومناط��ق �ملطيبيجة 
و�جل��الم يف �سامر�ء ومناط��ق �مين �ملو�سل 
  ." و�لقائ��م  و�لعيا�سي��ة  تلعف��ر  و�سح��ر�ء 
و�أ�س��اف �ن��ه "مل تتبق �س��وى ر�وه �لتي تبعد 
)100( ك��م عن �حل��دود �ل�سوري��ة �لعر�قية و 
)90( كم عن �رشق ق�ساء �لقائم يف حمافظة 

وج��ود  �ستنه��ي  "ر�وة  �ن  موؤك��د�ً  �النب��ار"، 
د�ع���ص �الرهاب��ي يف �لع��ر�ق م��ن �لناحي��ة 
�لع�سكرية و�للوج�ستي��ة وميد�نيًا، و�أ�سار "�بو 
رغيف" �ىل �ن "�نتهاء وجود د�ع�ص �يدلوجيًا 
�لعر�ق��ي م��ن  وعقائدي��ًا يتحمل��ه �ملجتم��ع 
خ��الل �ل�سي��وخ و�لوجهاء و�الع��الم �لعاملي 

و�لعر�قي".
و��سلت معارك غرب �الأنبار و�رشق دير �لزور، 
�لهادفة �إىل حترير �حلدود �لعر�قية �� �ل�سورية، 
و�سط تقّدم للقو�ت �لعر�قية �إىل م�سارف مركز 
ق�ساء �لقائم. وبينم��ا �أكد »�لتحالف �لدويل« 
بق��اء مدين��ة �لبوكمال عل��ى قائم��ة �أهد�فه، 
ي�سعى �جلي�ص �ل�سوري وحلفاوؤه للو�سول �إىل 
�ملنطقة �حلدودية �ملحاذية ملدينة �لبوكمال 
م��ن �جلنوب، مبا يتيح �س��ن عمليات م�سرتكة 
مبا�رشة مع �جلانب �لعر�قي لتطويق �ملدينة

    
�ك��د �لنائب عن �ئت��الف دولة �لقان��ون ��سكندر 
وتوت ، �الحد، بان كتلته لن ت�سمح بعودة �لنو�ب 
�لك��رد �النف�سالي��ني �ىل بغ��د�د. وقال وتوت يف 
ت�رشيح �ن " �ي نائب حمل �ل�سالح �و �سارك يف 
��ستفت��اء �قليم كرد�ستان غري �لد�ستوري ال يحق 

له �لرجوع �ىل جمل�ص �لنو�ب �و دخول بغد�د".

 وتاب��ع " فليذهب��و� �ىل رئي���ص �القليم �ملنتهية 
واليته م�سع��ود �لب��ارز�ين وليكمل��و� م�رشوعهم 

�لتاآمري مع �ل�سهاينة لتق�سيم �لعر�ق".
 ي�سار �ىل �ن �لنائبة عالية ن�سيف �كدت �ل�سبت، 
�ن �للجن��ة �ملتخ�س�س��ة مبتابع��ة ق�سية �لنو�ب 
�النف�سالي��ني �ستعل��ن تقريره��ا �لنهائ��ي بع��د 
�لزي��ارة �الربعينية، يف ح��ني لفتت �النتباه �ىل 
وج��ود �سغوط من ح��زب �لبارز�ين ح��ول �لغاء 

ق�سية ف�سل �لنو�ب.

ق��ال �لنائ��ب ع��ن �إئت��الف دول��ة �لقان��ون ، حمم��د �ل�سيه��ود ، �إن �لغاء 
�ال�ستفت��اء مطلب �سعبي-جماه��ريي كما �نه من مطال��ب �لربملان �لتي 
�سوت عليها و�لزم �حلكومة بها، موؤكد�ً �ن مو�سوع �لر�سوخ �ىل و�ساطة 
�الد�رة �المريكي��ة ب�س��اأن �ج��ر�ء �حلو�ر غ��ري و�رد وغري مقب��ول من قبل 

جمل�ص �لنو�ب الن �حلكومة ملزمة بتنفيذ قر�رت �لربملان.
و�أ�ساف �ل�سيهود يف ت�رشيح ل� "�جلورنال"،" �حلكومة حتى �الن ملتزمة 
بق��ر�ر�ت جمل�ص �لنو�ب لكونه��ا �علنت مر�ر�ً �نها ر�ف�سة الي مقرتح غري 
�لغاء �ال�ستفتاء وما على �الكر�د �ال �ن ينفذوه لكي تبد�أ حو�رت جدية مع 
�ملمثلني �حلقيقيني للكرد غري رئي�ص �الإقليم "�ملتنحي" م�سعود بازر�ين .
و��ستبع��د �ل�سيهود خلّو �مل�سهد �ل�سيا�س��ي يف �الإقليم من �سيا�سة بازر�ين 
ب�سب��ب �أذرع��ه �ملمت��دة يف مر�كز �لقر�ر م��ن خالل �حلزب �ل��ذي يتزعمه 

)�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين( و��رشته �حلاكمة �مل�سيطرة على �القليم 
، م�سيف��ًا ،"ال �عتق��د �ن تنحي��ه يغري �سيئ��ًا النه ماز�ل موج��ود�ً ويطبق 

م�ساريعه �لتاآمرية على �لعر�ق".
�أم��ا فيم��ا يخ�ص رو�تب موظف��ي �الأقليم �ملتاأخرة ق��ال �لنائب عن دولة 
�لقان��ون،" يفرت���ص �ن تطال��ب �حلكومة م�سع��ود بارز�ين ب��ان ي�سرتجع 
رو�ت��ب �ملوظف��ني النه هو من �رشقها، الفتًا �النتباه �ىل �ن �لرو�تب �لتي 
ح��رم منه��ا �ملوظفون �خذه��ا رئي�ص �الإقلي��م �ملتنح��ي ال �حلكومة النه 
�س��ادر نف��ط �القليم من��ذ 2014 وحت��ى �الن مل يعِط ثم��ن برميل و�حد، 

موؤكد�ً �ن رو�تب �ملوظفني �الكر�د م�رشوقة من قبل م�سعود بارز�ين .
م��ن جانبه ر�أى �ملحل��ل �ل�سيا�سي و�ئل �لركابي �ن لل��دور �المريكي �ثر�ً 
مهم��ًا ج��د�ً الن��ه مو�ك��ب للعملي��ة �ل�سيا�سية من��ذ �سنو�ت و�ن��ه يف عمل 
متو��س��ل للبحث عن نقاط م�سرتكة بني �ربي��ل وبغد�د، م�سري�ً �ىل �ن كل 
�ملوؤ���رش�ت توؤكد وقوف �م��ريكا �ىل جانب �لعر�ق يف حربه �سد �الرهاب 

وكذلك يف حماية وحدة �الر��سي �لعر�قية.
و�أ�س��اف يف ت�رشيح ل�"�جلورنال" ،"ت�سعى �م��ريكا �ىل حتقيق �لتقارب 
بني �القليم و�ملركز على ��سا�ص نقاط جوهرية مهمة وثو�بت وطنية عليا 
ممكن �ن توؤدي �ىل حل هذه �مل�ساكل وتزيل �للغط عن ��سا�سيات �حلو�ر".
و�أ�س��ار �لركاب��ي �ىل �ن �حلكوم��ة �الحتادي��ة ما ز�لت م���رشة على �لغاء 
�ال�ستفت��اء وت�سليم �ملناطق �ملتنازع عليها و�ملنافذ �حلدودية يف مقابل 
�ج��ر�ء �حل��و�ر، مبينًا �أن �م��ريكا ال ميكن �ن ت��وؤدي دور�ً �كرث من تقريب 
وجه��ات �لنظ��ر �لذي ب��دوره يوؤدي �ىل �لقب��ول مب�ساألة �لغ��اء �ال�ستفتاء، 

معربًا عن �عتقاده بان �المريكني قد ينجحون يف �طار هذ� �المر .
ولف��ت �لركاب��ي �لنظر �ىل �ن زي��ارة وزي��ر �خلارجية �المريك��ي، ريك�ص 
تريل�س��ون، بغ��د�د وع��دم زيارت��ه �القلي��م ميك��ن �ن تعط��ي ��س��ارة ب��اأن 
�المريكني لهم دور يف حل هذه �مل�ساألة و�أنها ت�سعى �الن �ىل تنظيم ن�سق 

�حلو�ر.  

وج��ه باحث��ون عر�قيون حماذير بيئي��ة من خماطر 
ح��دوث جفاف غ��ري م�سب��وق، م��ع تز�ي��د �نخفا�ص 
منا�سي��ب �ملي��اه يف جن��وب �لع��ر�ق وبالتحديد يف 

�الهو�ر.
وق��ال رئي�ص منظم��ة طبيعة �لعر�ق جا�س��م �ال�سدي 
ل�»�جلورنال نيوز« �إن غلق �ملنافذ �ملائية �لتي تقوم 
به��ا �ملحافظات �ملج��اورة �سيوؤثر �سلب��ًا يف طبيعة 
�اله��و�ر �لتي ت�سكيل �ملياه ن�سبة كبرية فيها، موؤكد�ً 
�أن "�ملحافظ��ة تفق��د ثلث ح�ستها ب�سب��ب جتاوز�ت 
�ملحافظ��ات �الأخ��رى عل��ى ح�س�سه��ا �ملق��ررة يف 
وز�رة �مل��و�رد �ملائي��ة وهذه �لكمي��ة �ستحول معظم 

مناطق �الهو�ر �ىل ياب�سة".

و��س��ار �ىل �أن �النخفا�ص �حلاد مبن�سوب نهر �لفر�ت 
�سيت�سب��ب بتدم��ري م�ساح��ات كب��رية م��ن �الأر��س��ي 
�حليو�ني��ة  بال��رثوة  كب��رية  وخ�سائ��ر  �لزر�عي��ة 
و�ل�سمكي��ة وجمي��ع مظاه��ر �لتن��وع �الإحيائي �لذي 

مييز طبيعة �الهو�ر .
و�س��دد عل��ى وجوب �تخ��اذ �حلكومة �ملحلي��ة حلواًل 
�رشيعة ملعاجلة نق�ص �ملياه وو�سع �خلطط للق�ساء 
على �لت�سحر �ل��ذي �أ�سبح يهدد بع�ص مناطق �رشق 
�ملحافظة �ذ� ��ستمر �نخفا�ص �ملياه بهذه �لطريقة .

وطال��ب �الأ�س��دي وز�رة �مل��و�رد �ملائي��ة بالتدخ��ل 
للمحافظ��ات �جلنوبي��ة ل�سم��ان  وو�س��ع �سو�ب��ط 
و�س��ول �مل��اء �ىل كل حمافظ��ة وح�س��ب ح�سته��ا 
�ملائية الن ��ستمر�ر �لو�سع على ما هو عليه �سيوؤدي 

�ىل �نتهاء قطاع �لزر�عة و�لبيئة يف �الهو�ر .

االستفتاء خلق خارطة تحالفات جديدة 

األحزاب الكردية تلملم شتاتها وتتجه صوب بغداد بحثًا عن تحالفات تعيد لها مكانتها في الحكومة االتحادية

سياسيون: إلغاء االستفتاء يفتح الباب الستقرار العراق وواشنطن وقفت وراء تنحي بارزاني عن السلطة

بعد فقدان ثلث حصتنا المائية.. ندرة المياه خطر يواجه األهوار جنوبي العراق والسبب دول الجوار اإلقليمي

العراق ينهي وجود داعش عسكريًا ولوجستيًا 

دولة القانون: لن نسمح بعودة النواب 
الكرد إلى بغداد

بغداد-بغداد- لميس عبد الكريم

بغداد- خاص

بغداد- هبة نور الدين

 بغداد – الجورنال 

ذي قار- شاكر عواد

ترجمة – دانيا رافد

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015
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ما حقيقة مباشرة الوزرات بمحاسبة الموظفين المصوتين في "استفتاء االنفصال الكردي" ؟

سيرة المقاولين العموميين ببغداد في 
الثلث األول من القرن العشرين
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