
عل��ى الرغم من تاأكيداتها اأن ابنها انتمى لتنظيم داع�ش 
م��ن دون علمها واأنه��ا ترباأت منه ب�سب��ب فعلته٬ اإال اأن 
اأ�سم��اء طال��ب٬ متتنع ع��ن اخلروج م��ن منزلها يف حي 
الزه��راء يف اجلانب االأي�رض من املو�س��ل اإال لل�رضورة٬ 
خ�سي��ة اأن تتعر�ش للإهانات من قبل مواطني مدينتها 
الذي��ن ت���رضروا من داع���ش على مدى اأك��ر من عامني 
ون�س��ف م��ن احتلله املدين��ة. بعد يومني م��ن التجول 
وال�س��وؤال يف اأحياء اجلان��ب االأي�رض م��ن املو�سل وبعد 

اال�ستعان��ة بعدد من ال�س��كان املحليني٬ عر على منزل 
اأ�سم��اء الت��ي انتم��ى ابنه��ا 18  عام��ا قب��ل نح��و عام 
لداع�ش وبايعهم وحم��ل ال�سلح معهم. عند طرق الباب 
كثريا مل تك��ن هناك ا�ستجابة٬ وبع��د حماوالت عديدة٬ 
فتح��ت هذه املراأة اخلم�سينية ج��زءا من الباب وحتدثت 
ع��ن ق�ستها من خلفه. ق��رر مبايعة داع�ش! تقول اأ�سماء 
اإن ابنه��ا ان�سم للتنظيم عرب اثنني م��ن اأ�سدقائه الذين 
ان�سم��وا اإىل داع���ش قبل��ه: "اأغروه باأن��ه �سيح�سل على 
�سي��ارة حديثة واأ�سلحة وغنائ��م و�سيزوجونه ويعطونه 
راتب��ا كب��ريا بع��د ان�سمام��ه للتنظي��م.. غ�سل��وا دماغه 

وكان��وا يجلبون��ه يوميا معهم اإىل مقره��م واإىل النقطة 
االإعلمية القريبة من احلي اإىل اأن قرر مبايعة داع�ش". 
ومت�س��ي اأ�سم��اء بالقول: "اأن��ا عار�ست ذل��ك وحاولت 
اأن اأثني��ه ع��ن هذه الفعل��ة واأبلغته اأن اإخوان��ه واأخواته 
�سغار ال�سن٬ ويحتاجون م��ن يعيلهم٬ فوالدهم متوفى 
من��ذ خم�سة اأع��وام٬ لكنه اأبلغني اأنه باي��ع التنظيم ولن 
يرتاجع". "خ��رج من البيت٬ ومل اأ�ستط��ع اأن اأمنعه الأنه 
هددين باإبلغ التنظيم اأنني اأمنعه من اجلهاد وبالتايل 
�سي�س��در التنظي��م حكم االإع��دام بحقي٬ كم��ا حدث مع 
الكث��ري من العوائ��ل التي منعت اأبناءها م��ن االن�سمام 

اإىل داع�ش"٬ تكمل امل��راأة اخلم�سينية قولها. بعد حترير 
اجلان��ب االأي�رض م��ن املو�سل م��ن قبل الق��وات االأمنية 
يف نهاي��ة كانون الثاين املا�سي٬ ه��رب ابن اأ�سماء مع 
م�سلح��ي التنظي��م املتبق��ني اإىل اجلانب االمي��ن٬ الذين 
ت��رك اأغلبهم عوائلهم يف اجلان��ب االأي�رض بينما ما زالوا 

يقاتلون يف اجلانب االأمين �سد القوات العراقية. 
وج��ود عائ��لت م�سلحي داع���ش يف املناط��ق املحررة 
ُيدع��ون  جدي��دة  فئ��ة  ظه��ور  اإىل  اأدى  املو�س��ل  م��ن 
ب�"املنبوذي��ن" املتمثلني بالعوائل الت��ي كان اأبناوؤها 
م�سلح��ني �سم��ن �سف��وف داع���ش٬ واعت��دى الكثريون 

منه��م عل��ى اأبن��اء جلدتهم اب��ان �سيط��رة داع���ش على 
املدين��ة. ت��ردف اأ�سماء بالقول: "اأن��ا يف و�سع ال اأح�سد 
علي��ه٬ فاأطف��ايل ال ي�ستطيع��ون الذه��اب اإىل مدار�سهم 
وال يخرجون من املن��زل منذ اأ�سهر ب�سبب ما اأقبل عليه 
اأخوه��م٬ اأنا ال اأ�ستطيع اخل��روج الأنني اأ�سعر بالعار من 
فعل��ة ابن��ي٬ ولوال جارن��ا٬ ملتنا من اجل��وع والعط�ش٬ 
فالزقاق و�سكان احلي يقاطعوننا٬ وطلبوا مني اخلروج 
م��ن املنطق��ة ع��دة م��رات". وتوؤك��د اأ�سم��اء اأنه��ا باتت 
تفك��ر باخلروج م��ن منطقتها وال�سك��ن يف حي اآخر من 
املو�سل٬ اإال اأنها ال تخفي خ�سيتها من اأن يكت�سف �سكان 

ذل��ك احلي ق�سة ابنها فيطردوها م��رة اأخرة: "ال اأعرف 
اإىل اأي��ن اأذه��ب واأخ�س��ى اأن يتعر�ش اأطف��ايل للنتقام 
ب�سب��ب اأخيهم". ويوجد يف املو�سل نوعان من عائلت 
م�سلح��ي داع�ش )نوع انتمى اأبناوؤهم رغما عنهم٬ وبعد 
التحقيق معهم من قبل اجلهات االأمنية ظهرت براءتهم 
مم��ا اأقدم عليه اأبناوؤه��م٬ والق�سم االآخر هم الذين كانوا 
م��ع التنظيم واأيدوا اأبناءه��م واأر�سلوهم اىل التطوع يف 
�سف��وف داع���ش مقابل احل�س��ول على امتي��ازات٬ لكن 
ال�س��ارع املو�سل��ي يرف���ش النوعني وُيطال��ب اجلهات 

احلكومية باإخراجهم اإىل خارج املدينة.

كتلة برلمانية تؤشر: سيطرات منافذ بغداد تسهل عمل عصابات الخطف وتساعدها في انتقاء ضحاياها !
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بغ��داد - خا���ش: انتقد رئي�ش الكتلة النيابية الئتلف الوطنية النائب كاظم ال�سمري الثلثاء 
حال��ة الفو�سى التي ت�سود منافذ العا�سمة بغداد نتيجة تكد�ش العجلت ب�سبب نقاط التدقيق 
الكمركي والروتني غري املربر املتبع فيها، يف  حني دعا اىل ايجاد اليات اكر ان�سايبية لت�سهيل 
حرك��ة املواطنني، وحّذر من انها �سهلت ومن دون علمها ت�سكيل ع�سابات اخلطف والت�سليب. وقال 
ال�سم��ري يف بيان �سحف��ي ان "هنالك حالة من الفو�سى تعي�سها نق��اط التفتي�ش عند منافذ العا�سمة 
نتيج��ة االلي��ات اجلدي��دة املتبعة من هيئ��ة الكمارك التي نعده��ا روتينًا ا�سافيًا ال مربر ل��ه وال يقدم اي 
م�سلح��ة او منفع��ة للمواطن او الدولة"، الفتا النظر اىل ان "تلك الفو�سى واالزدحامات يدفع ثمنها الداخلون 
اىل العا�سم��ة �ساعات طويلة م��ن االنتظار،ناهيك عن كونها �ساعدت ع�سابات اخلطف والت�سليب على ت�سخي�ش 
وانتقاء ال�سحايا من بني العجلت املتوقفة الختيار االن�سب بينهم ما زاد من م�ستوى اجلرمية املنظمة". وا�ساف 
ال�سمري، ان "�سيطرة ج�رض دياىل جنوب �رضقي العا�سمة جند فيها طوابري طويلة لل�ساحنات املتوقفة بانتظار التدقيق 

الكمركي، يتبعها اغلق تام لل�سارع ما مينع العجلت ال�سغرية للمواطنني من العبور اىل داخل بغداد ل�ساعات عديدة".

 
يف اط��ار ت�ساع��د مطالب��ات اربي��ل باج��راء ا�ستفت��اء ب�س��اأن 
اخل��روج من عب��اءة بغ��داد ،اج��رت �سخ�سي��ات ايراني��ة وبدعم 
م��ن بغداد خطوات لتحجي��م الطموحات الكوردّي��ة التي يقودها 
رئي���ش االقلي��م املنتهي��ة واليته م�سع��ود البارزاين نح��و املزيد 
م��ن االنف�س��ال عن العراق، ف�س��ل عن رف���ش التحالف الوطني 
العراقي احلاكم وعلى ل�سان رئي�سه عمار احلكيم احلديث عن اي 
ا�ستفت��اء بهذا ال�سان ما اث��ار ردود افعال غا�سبة من قبل حزب 

رئي�ش االقليم.
فقائد فيلق القد�ش اجلرنال قا�سم �سليماين و�سفري طهران اجلديد 
يف بغ��داد اي��رج م�سجدي تب��دو فر�سهما كب��رية يف كبح جموح 
النزعة االنف�سالية التي يريدها بارزاين كطوق جناة من ازماته 

الداخلية امل�ستع�سية بح�سب مراقبني.
فف��ي ال��� ١٠ م��ن ني�سان/اإبري��ل زار قا�س��م �سليم��اين مدين��ة 
ال�سليمانّية، واجتمع مع كبار قادة االحتاد الوطني الكورد�ستاين.
وبح�س��ب م�سادر كوردية ، فاإن ه��دف هذه الزيارة كان ال�سغط 

ملنع اإجراء ا�ستفتاء اال�ستقلل يف االإقليم  .
وت�ساع��دت ن�ساط��ات الق��وى الكردّي��ة يف العراق خ��لل االآونة 
االأخ��رية الإج��راء ا�ستفت��اء ا�ستقلل االإقلي��م، واأّكد ق��ادة احلزب 
الدميقراط��ّي الكورد�ست��ايّن اإج��راء اال�ستفتاء يف الع��ام اجلاري 
الدميقراط��ّي  احل��زب  اّتف��ق  احل��ايّل،  ني�سان/اإبري��ل   ٢ ويف   .
الكورد�ست��ايّن واالحّتاد الوطن��ّي الكورد�ستايّن على ت�سكيل جلنة 

م�سرتكة لتحديد اآلّية اال�ستفتاء وموعده .
و ك�سف م�ست�س��ار يف مكتب رئي�ش كرد�ستان العراق ، اأن االإقليم 
ق��رر اإجراء اال�ستفتاء على تقري��ر امل�سري يف "ا�سهر نهاية العام 
احلايل"، م�سرياً اإىل اأن وفداً جديداً ميثل اأحزاب االإقليم ومكوناته 
�سيتوج��ه اإىل بغ��داد لبحث م�ساألة اال�ستفت��اء، يف حني �سيتوجه 

وفدان اآخران اإىل تركيا واإيران ل�رضح املوقف.

وق��ال يف ت�رضيح اطلع��ت عليه اجلورنال الثلث��اء اإن "قيادتي 
احل��زب الدميقراط��ي الكرد�ستاين واالحتاد الوطن��ي الكرد�ستاين 
بحثت��ا يف االجتماع االأخ��ري الذي ُعقد بينهم��ا برئا�سة الرئي�ش 
م�سع��ود ب��ارزاين، رئي���ش اإقليم كرد�ست��ان، نتائج الزي��ارة التي 

قامت بها جلنة من احلزبني الرئي�سيني اإىل بغداد"
وتعار�ش بغداد ومن ورائها اإيران هذه اخلطوات، وتعّد ا�ستقلل 
اإقلي��م كورد�ستان العراق خّطًا اأحمر. ويف رّده على االعرتا�سات 
عل��ى عملّية اإج��راء اال�ستفتاء يف اإقليم كورد�ست��ان، قال فا�سل 
م��رياين، وهو �سكرت��ري احلزب الدميقراط��ّي الكورد�ستايّن يف ١١ 
ني�سان/اإبري��ل احل��ايّل: "اإّنن��ا ال ناأخذ املوافقة م��ن اأحد الإجراء 

اال�ستفتاء".
لك��ن النائب عن ح��زب االحت��اد الوطن��ي الكرد�ست��اين بي�ستون 
عادل،يوؤك��د عدم وج��ود نية ال�ستقلل منطق��ة كرد�ستان �سمال 
الع��راق م�س��ريا اىل ان التفاهم مع بغداد ه��و احلل االمثل النهاء 

اخللفات.
وق��ال عادل اإنه “ال توجد نية ال�ستقلل كرد�ستان وان االزمات 
بني بغداد واربيل ب�ساأن تطبيق املادة 140 من الد�ستور وادارة 
املناط��ق املتنازع عليه��ا وت�سدير النفط وقان��ون النفط والغاز 

هي ابرز امل�ساكل التي بحثها الوفد الكردي يف العا�سمة.
ولف��ت ع��ادل النظ��ر اإىل ان “التفاهم مع بغداد ه��و احلل االمثل 
النه��اء اخللفات وجتاوز االزم��ات ال�سيا�سية واالقت�سادية من 

دون اللجوء اىل دول اجلوار.
وي��رى مراقب��ون ان اإيران متتلك اأدوات �سغ��ط متعّددة تتيح لها 
التاأث��ري يف جمريات االأم��ور يف اإقليم كورد�ستان. فعلى ال�سعيد 
االإقت�س��ادّي ت�س��ّكل ح��دود اإي��ران منف��ذاً حيوّيًا ملناط��ق نفوذ 
االحّتاد الوطنّي الكورد�ستايّن وحركة التغيري. وتزداد اأهمّية هذه 
احلدود يف ظّل اخللفات امل�ستمّرة بني االأطراف الكوردّية، حيث 

ت�ستطيع اإيران خنق بع�ش مناطق اإقليم كورد�ستان اإقت�سادّيًا.
التتمة يف ال�صفحة 2

يف ح��ني �سوت جمل�ش حمافظة بغداد٬ اأم�ش الثلثاء٬ 
عل��ى تقن��ني جباي��ة املجال���ش املحلي��ة٬ ويف الوقت 
ال��ذي حدد األف دينار لتاأيي��د ال�سكن٬ مو�سحا اأن هذه 
املبالغ �ستدخل �سمن املوازنة الت�سغيلية للمحافظة. 

 5000 نح��و  يدفع��ون  كان��وا  انه��م  اك��د مواطن��ون 
دين��ار مقاب��ل ه��ذا التاأييد وانه��م بخط��وة الت�سويت 
هذه رفعوه��ا اىل 6 االف دينار، ال��ف ر�سمي وخم�سة 
اكرامي��ة ثابتة. واك��دوا يف ت�رضيح��ات للجورنال ان 
ه��ذا التاأيي��د حلقة زائ��دة كان ميك��ن اال�ستغناء عنها 
واالكتف��اء بتاأيي��د املخت��ار وبطاق��ة ال�سك��ن، ع�س��و 
جمل���ش املحافظة ن��وال االعرجي قال��ت ٬ اإن "جمل�ش 

املجال���ش  تقن��ني جباي��ة  عل��ى  املحافظ��ة �س��وت٬ 
املحلية"٬ مبين��ة ان "الت�سويت اأعط��ى ال�رضعية على 
ه��ذه اجلباية بعد اأن كانت ه��ذه اجلباية تتم من دون 
اإطار قان��وين لها". واأ�ساف��ت ٬ اأن "املجال�ش املحلية 
ت�ستح�س��ل عل��ى مبالغ مقاب��ل تاأييد لل�سك��ن اأو تاأييد 
احل�سة الوقودية الأ�سحاب املولدات وتاأييد الأ�سحاب 
منظم��ات املجتم��ع امل��دين وغريه��ا م��ن التاأيي��دات 
االأخ��رى"٬ م�س��رية اىل اأن "مبل��غ تاأيي��د ال�سك��ن ُحدد 
باأل��ف دين��ار فق��ط".  ولفت��ت االعرجي النظ��ر اىل اأن 
"مبال��غ اجلباي��ة �سيتم �رضفها وف��ق تبويبات �سيتم 
اإع��لم وزارة املالية بها ويت��م اإنزالها �سمن املوازنة 
الت�سغيلي��ة ملجل�ش املحافظة"٬ مبين��ة اأن "الت�سويت 

مت باأغلبية احل�سور البالغ ما يقارب ال� 40 ع�سوا".

رف�ش جمل�ش حمافظة وا�س��ط فكرة ان�ساء �سور بغداد 
لتج��اوزه على ح��دود املحافظة االداري��ة، م�سريا اىل 
ان احلكوم��ة املحلي��ة ب�سقيها الت�رضيع��ي والتنفيذي 
�ستعق��د اجتماع��ا مع رئي�ش ال��وزراء حي��در العبادي 

ملناق�سة ذلك التجاوز.
وقال رئي�ش جلنة اخلدمات يف املجل�ش مهدي يون�ش 
عي��ال) جلورن��ال ( ان ه��ذا ال�سور جت��اوز على حدود 
حمافظ��ة وا�س��ط وحتدي��دا منطق��ة احلري��ات التابعة 

لق�ساء ال�سوي��رة �سمايل املحافظ��ة وت�سبب باإتلف 
الكثري م��ن االرا�سي وحرمان م�ستحقيها من الزراعة 
خا�سة وان امل�سافة بني منازل املزارعني وارا�سيهم 
ا�سبح��ت تتجاوز ال� 15 كيلو م��رتاً بعد ان كانت تلك 
االرا�س��ي جم��اورة ملنازله��م ي�س��اف له��ا خط��ورة 
التج��ول يف تل��ك املنطق��ة. ويعتزم جمل���ش حمافظة  
بغداد ت�سييد �ُسَور اإلكرتوين   يبلغ طوله 85 كيلو مرتاً 
ي�س��م يف بع�ش اجزائه �سبات كونكريتية ويف اجزاء 
اخرى خنادق ام��ا االجزاء املتبقية فتحوي كامريات 

مراقبة واأ�سلكًا �سائكة.

ك�س��ف القي��ادي يف احل�س��د ال�سعبي ج��واد الطليب��اوي، عن و�س��ع رئي�ش 
ال��وزراء القائ��د العام للقوات امل�سلح��ة حيدر العب��ادي “خطوطا حمراء” 
عل��ى م�سارك��ة ف�سائل احل�سد ال�سعبي بعمليات حتري��ر تلعفر، الفتا النظر 
اإىل اأن احل�س��د �سيتج��ه نح��و مناط��ق احل�رض والبع��اج واحل��دود العراقية 

ال�سورية.
وق��ال الطليباوي اإن “العبادي و�سع خطوطا حم��راء اأمام اقتحام ق�ساء 
تلعفر من قبل ف�سائل احل�سد ال�سعبي ب�سبب �سغوط �سيا�سية مور�ست عليه 
خ��لل املدة املا�سي��ة”، موؤكدا اأن “وجهة احل�س��د املقبلة �ستكون احل�رض 
والبع��اج والقريوان واحلدود العراقي��ة ال�سورية”.واأ�ساف الطليباوي، اأنه 
“لوال ال�سغوط الداخلية واخلارجية لكانت تلعفر حمررة وحُل�سمت معركة 

ال�ساح��ل االأمي��ن”، الفت��ا النظ��ر اإىل اأن “معرك��ة تلعفر تختل��ف عن بقية 
املعارك حل�سابات �سيا�سية”.

اىل ذل��ك دع��ت كتائ��ب ح��زب اهلل ، اأم�ش الثلث��اء، احلكوم��ة العراقية اىل 
ع��دم الر�سوخ لل�سغ��وط االمريكية واالقليمية الت��ي ت�سعى لعرقلة حترير 

املو�سل، حمذرة من حتول املعركة اىل ا�ستنزاف للقوات العراقية.
وق��ال متح��دث با�س��م الكتائب ان ” عملي��ة حترير املو�س��ل تعر�ست منذ 
انطلقته��ا اىل تدخ��لت امريكي��ة واقليمي��ة مبا���رضة يف حماول��ة لر�سم 
نتائ��ج تخ��دم م�ساحله��ا”، موؤك��دا ان ” املعرك��ة حتول��ت اىل ا�ستن��زاف 
غ��ري م��ربر للق��وات العراقي��ة نتيج��ة املماطل��ة يف ح�سمه��ا والتدخل يف 
جمرياته��ا وع��دم ف�سح املج��ال امام ف�سائ��ل املقاومة واحل�س��د ال�سعبي 
لتحري��ر ق�ساء تلعفر”. وا�ساف ان ” حترير تلعفر �سي�سكل انعطافة مهمة 
حل�سم معركة ال�ساح��ل االمين ملدينة املو�سل”، داعيا احلكومة اىل” عدم 

الر�سوخ لل�سغ��وط الدولية وال�سماح للمقاومة اال�سلمية بتحرير الق�ساء 
وامل�سارك��ة يف ح�سم معركة اجلانب االمي��ن، ف�سل عن قطع الطريق امام 

التدخلت ال�سيا�سية التي تتلعب ب�سكل �سلبي يف القرار الع�سكري”.
وكان��ت كتائب حزب اهلل اك��دت يف )16 ني�سان 2017( اأن امريكا ت�سعى 
الأن يك��ون لها وجود بقوة على االر���ش العراقية من خلل بع�ش القواعد 
املهم��ة واال�سرتاتيجي��ة الت��ي مُتكنها م��ن فر���ش اجنداتها عل��ى العراق 
ملرحل��ة ما بعد داع�ش االجرامية، مبينة ان اأمريكا تعمل على خداع الراأي 

العام العاملي عرب زعمها حماربة ع�سابات داع�ش يف �سوريا والعراق.
وكان نائ��ب رئي�ش هيئة احل�س��د ال�سعبي اأبو مهدي املهند�ش ك�سف ال�سبت 
املا�س��ي عن، اأن احل��دود ال�سوري��ة اأ�سبحت متاحة لقوات��ه، يف حني اأكد 
جاهزي��ة ق��وات احل�س��د ال�سعب��ي القتح��ام ق�س��اء تلعف��ر عل��ى الرغم من 

احل�سا�سية التي يبديها البع�ش.

اك��د م�س��در مق��رب م��ن احل�س��د ال�سعب��ي وج��ود قائم��ة 
وال�رضط��ة  باجلي���ش  وع�سكري��ة  �سيا�سي��ة  �سخ�سي��ات 
االحتادي��ة عليه��م حظر من امل�سارك��ة، واحل�سور يف اأي 
ن�س��اط اأمريك��ي، �س��واء اأكان �سيا�سي��ا اأم دبلوما�سيا يف 

ال�سفارة ببغداد، اأو ع�سكريا اأو اأمنيا يف قواعده ومقاره.
م��ن جهت��ه ق��ال القي��ادي يف احل�س��د ال�سعب��ي “ك��رمي 
الن��وري” ل�”اجلورن��ال”، يف رد على انب��اء افادت مبنع 
الق��وات االمريكية يف العراق م��ن دخول �سباط كبار يف 
اجلي���ش العراق��ي اىل قواعدهم ، “اذا كان��ت هناك قواعد 
او مع�سك��رات امريكية فان الق��ادة يف احل�سد لي�ش لديهم 
اي رغب��ة بدخوله��ا باالإ�ساف��ة اىل كونه��م  ال يت�رضفون  
بالدخ��ول او التن�سي��ق مع االمريكي��ني يف قواعدهم وان 

ات�ساالتنا مع احلكومة العراقية فقط”.
وا�سار اىل انه “يفرت�ش ان ال تكون املع�سكرات االمريكية 
مغلق��ة وان تك��ون احلكومة على اطلع كام��ل مبن�ساآتها 

وه��ل تعم��ل هذه الق��وات يف اطار ���رضي ام ال “. م�سيفا 
ان “وج��ود ه��ذه القواع��د حم��ل �سك��وك لع��دم معرفتن��ا 
الكامل��ة بتفا�سي��ل قواعده��ا واالهداف م��ن وجودها”. 
ووفق��ا مل�سادر ع�سكرية يف اجلي�ش العراقي، فاإن القوات 
االأمريكية تلتزم احليطة يف االطلع على “باطن القواعد 
االأمريكي��ة وم��ا فيه��ا، وكان النائ��ب يف جلن��ة االم��ن 
والدف��اع ا�سكندر وتوت، والقي��ادي يف التحالف الوطني 
هاجم يف بيان له قائًل اإن "اجلي�ش االأمريكي يف العراق 
ينف��ذ عمليات ع�سكرية ويعتقل قي��ادات م�سلحة من دون 
علم احلكوم��ة وقوات اجلي�ش، متجاه��ل �سيادة العراق"، 
وحمم��ل احلكوم��ة امل�سوؤولي��ة ل�سمته��ا عم��ا و�سفه ب� 
"اخلروق��ات" وع��دم اتخاذه��ا "االإج��راءات الت��ي متنع 
تل��ك القوات من التمادي". و�س��دد على "�رضورة مغادرة 
الق��وات االأمريكي��ة للأرا�س��ي العراقي��ة ف��ورا يف ح��ال 
رف�سه��ا امل�ساركة بالتحقيق��ات"، يف حني و�سف ع�سو 
التي��ار ال�سدري، ح�سني الب���رضي، الت�رضفات االأمريكية 

مع بع�ش القادة العراقيني يف اجلي�ش بالوقحة.

أربيل حددت سرًا نهاية العام موعدًا له .. 

اتفاق »سري« بين بغداد وطهران إلنهاء مغامرة بارزاني في االستفتاء وشركاؤه يتراجعون عن االنفصال

هذه حقيقة تلعفر.. العبادي جعلها خطًا أحمر على الحشد واألميركيون حولوا معركة الموصل إلى استنزاف للقوات العراقية 

األميركيون يحظرون دخول ضباط القوات األمنية إلى قواعدهم.. واألمن والدفاع ترد: ماهذه المهزلة ؟

مجلس بغداد يحدد أجرة تأييد السكن بألف دينار 
وموطنون أكدوا: أصبحت 6 آالف دينار !!

واسط : سور بغداد اإللكتروني يحميها وينهب أراضينا 
وسنعلم العبادي برفضنا !!

بغداد - خاص

الجورنال- فراس الحمداني وهيفاء القرغولي

بغداد - خاص

واسط - خاص

بغداد - حسين فالح

بغداد - خاص

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الصقور يقهر الظروف والنوارس 
بال فوز ثالثًا على التوالي

"المنبوذون" في الموصل.. تخلوا عن أهلهم للضياع والثأر والنظرة الدونية والتحقوا بعصابات داعش اإلجرامية 

وسط الدمار المحدق بآثار العراق.. 
أربيل تعيد بناء قلعتها

ُ


