
ي��روي ثالث��ة م��ن ال�صيادي��ن العراقيني م��ن حمافظة 
الب���رة وهم اخ��وة ممار�ص��ات التعذيب الت��ي القوها 
اثناء اعتقاله��م لدى اجلانب الكويتي كادت ان تفقدهم 
ارواحهم اثناء التعذيب ح�صب روايتهم ,هذه االعتداءات 
لي�صت االوىل م��ن نوعها التي يتعر���ض لها ال�صيادون 
العراقي��ون اثناء قيامه��م مبهنهم يف املي��اه االقليمية 
العراقية وفيها يتعر�صون اىل اطالق نار تارة واحيانا 

اىل االعتقال واالحتجاز عند اجلانب الكويتي  .

النائب عن حمافظة الب�رة زاهر العبادي ويف ت�ريح 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« اك��د "متابع��ة مل��ف ال�صيادي��ن 
املعتقل��ني م��ن خ��الل االت�ص��ال امل�صتم��ر م��ع وزي��ر 
الداخلي��ة العراق��ي قا�ص��م االعرجي" مبين��ا ان "اطالق 
���راح ال�صيادي��ن كان بح�ص��ور وزي��ر الداخلية وكان 
هن��اك توا�صل م�صتمر ما بني الوزارة ودولة الكويت يف 
متابعة االمر ف�صال عن التوا�صل مع ال�صفارة بخ�صو�ض 
املطالبة باطالق �راح املعتلقني ا�صافة اىل موؤمترات 
�صحفي��ة عق��دت يف الربمل��ان بح�صور النائ��ب توفيق 
الكعبي متت فيها املطالب��ة باطالق �راح ال�صيادين" 

.خمل�ض جليب احد  ال�صيادين الذين مت اعتقالهم  يقول 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« "يف االيام املا�صي��ة وحتديدا يف 
ال�صاع��ة التا�صع��ة �صباحا كنا نق��وم بال�صيد يف ميناء 
خور عب��داهلل وعربت علين��ا دورية كويتي��ة تتاألف من 
اربع��ة ا�صخا�ض وقال��وا لنا انتم جت��اوزمت على املياه 
االقليمي��ة الكويتي��ة واخربناه��م انن��ا مل نتج��اوز وما 
زلن��ا يف مياهن��ا االقليمي��ة العراقية وقام��وا ب�صحبنا 
بالقوة بعد �صتمنا وقاموا بار�صال مناداة اىل فرق خفر 
�صواح��ل كويتية اخرى ليتم اعتقالن��ا وقدمت ما يقرب 
م��ن 3 زوارق ويف اثن��اء و�صوله��م اطلق��وا الن��ار على 

اخ��ي حيدر حيث ا�صابوا عين��ه, وتوقعنا انه تويف بعد 
ان �صق��ط من جراء اطالق الن��ار" . ال�صياد الثاين حيدر 
جلي��ب يقول ل�»اجلورنال نيوز« ان قوات خفر ال�صواحل 
اطلق��ت علينا النار وج��اءت ر�صا�صة يف عيني اليمنى 
علم��ا ان عيني الي���رى يف اال�صا�ض ال ارى فيها, حيث 
ج��اءت امل�صيبة االخرى يف عين��ي اليمنى التي ذهبت 
من جراء اطالق النار علّي من قبل خفر ال�صواحل, مبينا 
ان اال�صابة جرت بعد اطالق النار على زورقنا من قبل 
خفر ال�صواحل الكويت��ي وخرجت الر�صا�صة لت�صتقر يف 
عين��ي اليمنى, م�ص��را اىل ان��ه "مت اقتيادهم اىل �صجن 

لدى اجلان��ب الكويتي ليتم تعذيبه��م با�صاليب خمتلفة 
منه��ا ما يع��رف بالفلقة وو�صع اثقال عل��ى الظهر بعد 
القي��ام برفعه��م م��ن اقدامه��م", الفت��ًا النظ��ر اىل ان��ه 
"تعر�ض اىل ال���رب يف انفه وراأ�صه وخمتلف اماكن 
ج�صم��ه ف�صال ع��ن ال�صب وال�صت��م على الع��راق من قبل 

قوات اخلفر الكويتي لهم ."
 ام��ا ال�صي��اد الثالث عل��ي جليب ف��روي ل�»اجلورنال 
ني��وز« ان��ه "اثناء اعتقاله��م يف البح��ر مت تعليقهم يف 
ال��زورق من اقدامه��م هو واخوت��ه ومت تع�صيب اعينهم 
م��ن قبل قوات خفر ال�صواحل ومت نقلنا اىل احد الق�صاة 

الذي يحمل جن�صية م�رية ورف�ض التحقيق معنا حيث 
ام��ر القا�صي قوات ال�صواحل بان تتم احالتنا اىل الطب 
الع��ديل وان��ه ال يتم التحقي��ق معهم اال يف ح��ال ورود 
التقري��ر الطبي, م�صتمرا بحديث��ه, كنا مت�ررين ب�صكل 
كب��ر من ج��راء ال���رب ومل يقب��ل القا�ص��ي التحقيق 
معن��ا ليتم فيما بعده��ا اعادتنا اىل مكان اخر وحتديدا 
يف خمف��ر ال�رق , وا�صتطعنا فيما بع��د االت�صال باحد 
املندوب��ني يدعى حي��در وهو يف ال�صف��ارة العراقية يف 
الكويت الذي اخربنا انه بحث عنا ملدة 16 يوما والذي 

جاء الينا باأمر االفراج .

ليسوا مستقلين 100%.. ضغوط واتصاالت »هاتفية« تدفع بمرشحين إلى عضوية مجلس مفوضية االنتخابات الجديد!!
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بغداد � خا�ض : �صكك نا�صطون يف جمال املراقبة االنتخابية با�صتقاللية املر�صحني 
لدخول جمل�ض الفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات, واكدوا ان جميع املر�صحني لهذا 

املجل�ض ممن و�صلوا اىل الت�صفية النهائية هم من اع�صاء االحزاب احلاكمة.
 11 االهم الختيار  املرحلة  اجتيازهم  ينبغي  الذين   33 ال�  املر�صحني  ان  النا�صطون  واكد 
ع�صوا منهم ل�صغل جمل�ض املفو�صني هم لي�صوا م�صتقلني ,يف ظل تدخل وات�صاالت و�صغوطات 
تتعر�ض لها جلنة اخلرباء لتمريرهم يف اطار املحا�ص�صة احلزبية والعرقية. واكد النا�صطون ان 
االحزاب ت�ر على حجز مقاعد لها يف املجل�ض لتفويت الفر�صة على امل�صتقلني من ايجاد جمل�ض 
القانون  دولة  ائتالف  اكد  ذلك  اىل  النتائج.  تزوير  ل�صمان  حماوالتها  اطار  يف  باال�صتقاللية  يتمتع 
االأربعاء, ان" مر�صحي اأع�صاء املفو�صية اجلدد م�صتقلني %100  , وقال النائب عن االئتالف جا�صم حممد 
جعفر يف ت�ريح ل� »اجلورنال نيوز« ان"جلنة اخلرباء الختيار اع�صاء املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات 

متكنت من فرز 33 �صخ�صية م�صتقلة و�صيتم الت�صويت عليهم من قبل الكتل واالأحزاب ال�صيا�صية" .

من  حممومة  موجة  احلالية  االيام  خالل  العراقية  ال�صاحة  ت�صهد 
االعمال  رجل  زيارة  كاعالن  طبيعي  غر  هو  ما  منها  التحركات 
ال�صني خمي�ض اخلنجر املتهم بق�صايا ارهاب اىل بغداد التخاذ مقر 
قا�صم  اجلرنال  من  زيارة  اربيل  ا�صتقبلت  ذاته  الوقت  ,يف  فيها  له 
ايرانية  القد�ض لتقدمي ما يف حقيبته من روؤيا  �صليماين قائد فيلق 

النهاء اجلدل ب�صاأن اال�صتفتاء حول االنف�صال عن العراق.
واكد م�صدر مقرب من رئي�ض الوزراء حيدر العبادي االأربعاء , ان" 
العبادي" توعد باعتقال رئي�ض امل�روع العربي خمي�ض اخلنجر يف 
حال و�صوله اىل بغداد .وقال امل�صدر يف ت�ريح ل� )اجلورنال ( ان" 
خمي�ض  العراقي  االعمال  رجل  توعد  العبادي  حيدر  الوزراء  رئي�ض 
.واأ�صاف  بغداد  العا�صمة  اىل  و�صوله  حال  يف  باالعتقال  اخلنجر 
يف  قال  العبادي  ان"  هويته  عن  الك�صف  عدم  ف�صل  الذي  امل�صدر 
�صيعتقل  انه"  الوطني  التحالف  يف  قيادات  مع  خا�ض  اجتماع 
اخلنجر وكل من ال�صخ�صيات املطلوبة للق�صاء يف حال و�صولهم اىل 
النيابية" ان زيارة  "اخلارجية  اأكدت جلنة  ". يف موازة ذلك  بغداد 
اللواء قا�صم �صليماين اىل اربيل ولقاءه عدداً من م�صوؤويل املحافظة 
يف  املو�صوي,  �صمرة  اللجنة,  ع�صو  وقالت  ر�صمية  �صبه  كانت 
ت�ريح ل�»اجلورنال« اإن "زيارة �صليماين اىل اربيل مل تكن غريبة 

لكونه تربطه عالقات قدمية ووثيقة مع م�صوؤويل اربيل". 
امل�صعودي, يف  ,حممد  الوطني  التحالف  عن  النائب  اأكد  من جهته 
ال�صاغل  ال�صغل  هو  الكردي  "اال�صتفتاء  اإن  ل�»اجلورنال«  ت�ريح 
تركيا  دولتي  وخ�صو�صًا  للعراق  االقليمي  واملحيط  العراقيني  لكل 
الذي  "اال�صتفتاء  اأن  واأ�صاف  االيرانية".  اال�صالمية  واجلمهورية 
يود ان يقوم به رئي�ض االقليم "م�صعود بارزاين" هو ُم�ّر بالواقع 
هذه  يف  للكرد  مفيد  غر  وهو  لواقع  لهذا  تق�صيمًا  ويج�صد  العراقي 
هم  الذين  البلد  هذا  الهايل  ال�رر  اال  يجلب  لن  ثم  ومن  املرحلة, 
اأنهم  داع�ض  حماربة  يف  االخ��رة  االح��داث  واثبتت  متعاي�صون, 

موحدون وقد قاتلوا جنبا اىل جنب مع القوات االمنية اىل ان متكنوا 
من حتقيق االنت�صار على داع�ض يف املو�صل". 

وبني اأن "�صليماين ذهب اىل اربيل الي�صال ر�صالة اىل الكرد بالعدول 
ان  باعتبار  العراق  عن  اال�صتقالل  واعالن  اال�صتفتاء  مو�صوع  عن 
الكرد  باأ�ره وخ�صو�صا  العراقي  ال�صعب  لهذه اخلطوة م�رة على 
مقابل  يف  العراق,  حا�صنة  من  جزء  اللحظة  هذه  حتى  هم  الذين 
اىل  النظر  الفتًا  باال�صتفتاء"  امل�صي  حال  يف  عواقب  هناك  ذلك 
�صمن  يبقوا  ان  لهم  فاالجدى  جدا  �صعبا  �صيكون  الكرد  و�صع  ان 
النظام  من  مكا�صب  على  ح�صلوا  وانهم  خا�صة  الوطن  حا�صنة 
واثق  العراقي,  بال�صاأن  اخلبر  اأكد  كما  غرهم".   من  اكرث  اجلديد 
الها�صمي, يف ت�ريح ل�»اجلورنال« اإن "الزيارة تاأتي يف ظل ابالغ 
التق�صيم القليم كرد�صتان  او  اال�صتفتاء  ب�صاأن  للكرد  ايرانية  ر�صائل 
وهناك ر�صائل ت�صل من اجلانب الرتكي �صواء اكانت علنية ام �رية 
ال�صغط  ان هذا  امل�صتويات, كما  يف ق�صايا متعددة وعلى خمتلف 
البارزاين  م�صعود  ال�صيد  على  القادمة  املرحلة  اىل  م�صتمرا  يزال  ال 
خط  االي��راين  القومي  االمن   " ان  واأ�صاف  اال�صتفتاء"  اج��راء  قبل 
الر�صائل و�صلت اىل اجلانب الكردي يف ان هذا  احمر ومن ثم هذه 
التعامل هو تعامل غر �صحيح وغر مقبول و�صيكون هناك ت�صعيد 
بني الطرفني"وذهب املحلل ال�صيا�صي, مناف املو�صوي, يف ت�ريح 
ل�»اجلورنال« اىل اأن الو�صع يتعلق مب�صاألة اال�صتفتاء التي يطرحها 

الكرد يف اربيل ب�صورة خا�صة واالكراد ب�صورة عامة". 
واأو�صح  ان "من اهم االعرتا�صات على اجلانب الكردي هي ب�صبب 
وجود اكراد يف ايران رمبا نفو�صهم اكرث من نفو�ض االكراد الذين يف 
العراق, كما ان هذه االجراء املتمثل باال�صتفتاء وحماولة االنف�صال 
باإقامة  وتركيا  ايران  اكراد  لدى  رغبة  هناك  تكون  اىل  يوؤدي  قد 
م�صكلة  حدوث  اىل  ي��وؤدي  االمر  هذا  فاإن  ثم  ومن  نف�صه  امل�روع 
لهذا  راف�صة  مازالت  اللحظة  هذه  حتى  "تركيا  ان  داخلية"واأكد 

املو�صوع وايران اي�صا غر قابلة على اجرائه.
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�صف جمل�ض نينوى, عن وجود ايزيديات خمتطفات 
لدى عنا���ر تنظيم داع�ض االإرهاب��ي داخل االزقة 
ال�صيق��ة يف مدين��ة املو�ص��ل القدمية.وق��ال ع�ص��و 
املجل���ض ح�ص��ن الع��الف ل��� »اجلورنال ني��وز«, ان 
"جهود القوات االأمنية م�صتمرة يف مدينة املو�صل 
القدمي��ة لتطهره��ا من �صيطرة داع���ض االإرهابي اذ 
م��ازال عدد من عنا���ر التنظيم يتمرك��زون داخل 
االزقة ال�صيق��ة وال�راديب واالنفاق معتمدين على 

اأكيا�ض املغذي, باالإ�صافة اىل ارتداء احزمة نا�صفة 
بغية تفجره��ا على القوات االمني��ة". واأ�صاف, ان 
"بع�صًا من عنا�ر تنظيم داع�ض ما زالوا يختطفون 
عدداً من االيزيديات داخل االزقة ال�صيقة يف مدينة 
املو�ص��ل حيث حت��اول الق��وات االأمني��ة حتريرهن 
باق��ل اخل�صائ��ر وقت��ل االإرهابي��ني االنتحاري��ني".
واو�ص��ح ان "طبيعة تلك املناطق �صعبة وال تتعدى 
م�صاح��ات املن��زل الواح��د 50 مرتا فخخ��ت اغلبها 
بالكام��ل, ف�صال عن الركام ال��ذي يعيق تقدم افراج 

اجلي�ض داخل االزقة واحلارات".

ك�ص��ف م�ص��در مقرب م��ن التي��ار ال�ص��دري عن ان 
ال�صيد مقتدى ال�صدر قرر قطع زيارته اىل ال�صعودية 
مبا���رة بع��د و�صول��ه اىل اململك��ة ال�صتيائ��ه من 
التغري��دة التي ن�رها ال�صفر ال�صابق لل�صعودية يف 
العراق ثامر ال�صبهان على تويرت انتقد فيها ال�صيعة 

يف العراق .
وق��ال امل�صدر للجورنال ان " ال�صبهان ويف توقيت 
و�ص��ول ال�صي��د مقت��دى اىل ال�صعودية ن���ر تغريدة 
عل��ى ح�صابه اخلا�ض ينتقد فيها ال�صيعة يف العراق 
وعن��د و�صول خ��رب التغريدة اىل ال�صي��د مقتدى قرر 

قط��ع زيارته اىل ال�صعودية والعودة اىل العراق لكن 
احلكوم��ة ال�صعودية اعتذرت بنف�صه��ا عن التغريدة 
وح�ص��ل لقاء ب��ني ال�صبه��ان وال�صدر ق��دم خاللها 
ال�صف��ر ال�صاب��ق اعت��ذاره لل�صيد مقت��دى ومت حذف 
التغري��دة بع��د اللق��اء "مبين��ا ان " ال�صي��د مقت��دى 
زار منطق��ة العوامية يف ال�صعودي��ة والتقى بعلماء 

ال�صيع��ة هن��اك "
العه��د  ويل  اىل  حت��دث  ال�ص��در   " ان  اىل  وا�ص��ار 
ال�صعودي عن �رورة فك خناق احلكومة ال�صعودية 
ع��ن ال�صيع��ة يف العوامي��ة ورف���ض ال�ص��در و�صف 
احلكومة لل�صيعة يف املنطقة باملت�صددين, مبينا ان 

العوامية فيها علماء من ال�صيعة املعتدلني "

بع��د مدة قطيع��ة دامت اكرث م��ن 30 عامًا ب��ني الع��راق وال�صعودية اال 
ان العالق��ات الثنائي��ة �رع��ان ما تعود م��ن جديد وبتط��ور كبر على 
خمتلف امل�صتويات و�صط ترقب حذر لدى االو�صاط ال�صيا�صية مما تخطط 
ل��ه ال�صعودي��ة من انته��اج �صيا�صة جدي��دة يف املنطق��ة. وك�صف م�صدر 
�صيا�ص��ي مطلع, عن ان ال�صعودية اعربت عن انزعاجها ملا مير به البيت 
ال�صن��ي يف الع��راق من خالف��ات واختالفات ب��ني القي��ادات ال�صيا�صية 
داخ��ل حتال��ف الق��وى, م��ا جعلها تفك��ر يف رفع ي��د الدعم عن��ه. وقال 
امل�صدر ل� »اجلورنال نيوز«, ان "االزمة اخلليجية جعلت ال�صعودية تغر 
ا�صرتاتيجيته��ا يف املنطق��ة وانتهاجه��ا منهجا جديدا لتق��رب الزعماء 
ال�صيع��ة اليه��ا بهدف تنفيذ خمططاته��ا, ال�صيما وان هن��اك �صخ�صيات 

�صنية لها ارتباطات باالخوان امل�صلمني املدعوم من قطر".

وا�ص��ار اىل ان "اجلمه��ور ال�صني بداأ كذلك يتجه نحو انتخاب �صخ�صيات 
�صني��ة جدي��دة بعد ف�ص��ل ال�صيا�صي��ني )ال�صنة( م��ن حتقيق م��ا يحتاجه 
ممثليه��م خا�ص��ة بعد دخ��ول تنظيم داع���ض االرهاب��ي اىل املحافظات 
الغربية", موؤكدا ان "مرحلة ما بعد داع�ض �صتكون فيها متغرات جديدة 

�صتطراأ داخل البيت ال�صني على امل�صتوى الكتلوي والدعم اخلارجي".
م��ن جهت��ه, اك��د النائب عن حتال��ف القوى احم��د اجلرب��ا, ان التقلبات 
الدولي��ة م�صتم��رة وال�صيا�صة لي�صت لها �صيء ثاب��ت, وامنا امل�صالح هي 
م��ن حتكم الظروف �صواء على م�صتوى الدول او االحزاب. وقال اجلربا ل� 
»اجلورن��ال نيوز«, ان "ال�صعودي��ة تعمل من اجل م�صلحتها يف املنطقة 
اذا كان��ت م�صلحته��ا ت�صب باجت��اه تقريب الزعم��اء ال�صيعة يف العراق 
اليه��ا فانها �صتقوم بذل��ك و�صرتفع يدها عن دعم بع�ض القوى ال�صنية". 
وا�ص��اف ان "ذل��ك رمب��ا يدخل �صم��ن تو�صيات دولية عظم��ى او رمبا 
تغير ا�صرتاتيجية ال�صعودية". بينما راأى رئي�ض مركز التفكر ال�صيا�صي 

العراقي اح�صان ال�صمري, ان زيارة زعماء ال�صيعة اىل ال�صعودية واخرها 
زي��ارة زعي��م التي��ار ال�صدري مقتى ال�ص��در ال تعني انه��ا تدخل �صمن 
خل��ق ال�صد "النوعي" وامنا حماولة ل�صحب بع�ض القيادات على ح�صاب 
اخ��رى, كما انه ال يدخل يف اطار رفع الدعم عن القيادات ال�صنية. وقال 
ال�صم��ري ل�»اجلورن��ال ني��وز«, ان "هناك توجه��ًا جديداً ل��دى �صانعي 
الق��رار يف ال�صعودية يدفع باجتاه ت�صحيح م�صت��وى العالقة وطبيعتها 
مع العراق ورمبا تكون ر�صالة اىل �صيعة العراق بالتحديد بان ال�صعودية 
لديها منهج جديد لل�صيع��ة كمكون جمتمعي وكمكون �صيا�صي". وو�صل 
زعي��م التي��ار ال�صدري مقت��دى ال�ص��در اىل الريا�ض يف زي��ارة ر�صمية 
وكان يف ا�صتقبال��ه وزي��ر الدولة ل�ص��وؤون دول اخلليج �صف��ر ال�صعودية 
ال�صاب��ق لدى الع��راق ثامر ال�صبهان. وك�صفت م�ص��ادر �صيا�صية عن عزم 
ال�صعودي��ة تق��دمي دع��وة ر�صمية اىل رئي���ض تيار احلكم��ة الوطني عمار 

احلكيم وزعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي لزيارة اململكة.

دعا النائب عن ائتالف دول��ة القانون حممد ال�صيهود 
االأربع��اء االأح��زاب الكردي��ة يف اإقلي��م كرد�صت��ان اىل 
اج��راء انق��الب عل��ى رئي�ض اإقلي��م كرد�صت��ان "منتهي 
الوالية" م�صع��ود بارزاين واإع��ادة ال�رعية اىل ال�صعب 
الك��ردي م��ن جدي��د ". وق��ال ال�صيه��ود يف ت�ريح ل� 
»اجلورن��ال نيوز« ان ب��ارزاين ت�صلط على رقاب ال�صعب 
الكردي و�صيطر على معظم الرثوات يف االإقليم ويحاول 
ا�صع��ال حرب بني العرب والكرد للتغطية على ف�صله يف 
اإدارة االقلي��م. واأ�ص��اف ان" االأح��زاب الكردية مطالبة 
بالت�ص��دي لع�صابة بارزاين وان تاأخذ دورها الطبيعي 
يف حك��م االإقليم.  م��ن جانبه, اكد القي��ادي يف احل�صد 
ال�صعب��ي ج��واد الطليب��اوي ,ان "قرار م�صارك��ة احل�صد 
ال�صعب��ي يف معرك��ة حتري��ر تلعف��ر بي��د القائ��د الع��ام 

للقوات امل�صلحة وال احد غره ", حمذرا "�صندخل تلعفر 
مبعي��ة احلكوم��ة العراقية على رغم ان��ف بارزاين ومن 

لف حوله".
ل���  ت�ري��ح  يف  الطليب��اوي  ج��واد  القي��ادي  وق��ال 
»اجلورنال نيوز« ان "  م�صعود بارزاين ال ميثل احلكومة 
العراقية وحكومته منتهية ال�صالحية ومواقفه معروفة 
�ص��د احل�ص��د ال�صعب��ي", م�صيف��ا "ب��ارزاين ي�صتج��دي 
قرارات من الدول �ص��د احل�صد ال�صعبي جنح يف بع�صها 
ولك��ن ف�صل يف البع���ض االخر".  ولفت االنتباه اىل ان" 
ب��ارزاين يخ�صى من وجود احل�ص��د ال�صعبي يف حمافظة 
نين��وى الن احل�صد اف�صل �صيا�صته يف تق�صيم وا�صتقطاع 
االر���ض و�صمها اىل دولته املزعوم��ة ".وا�صار بالقول 
اىل اأن "تلعف��ر عراقية وتابعة ملحافظة نينوى ولي�صت 
�صيعة لربازين وعائلته حتى يتحكم مبن يدخلها, نحن 

ابناء العراق وجزء من املنظومة الع�صكرية ".

موجة حراك غير مسبوق تتخلله تهديدات وإنذارات  

الخنجر لإلقامة في بغداد بدعم شخصيات »نافذة« والعبادي يتوعد باعتقاله.. أربيل تنتظر »حقيبة« سليماني

لهذه األسباب أدارت الرياض ظهرها للقوى السنية ورفض ابن سلمان طلبات قادتها للقائه

دعوة لالنقالب على »بارزاني«.. الحشد الشعبي يرد على تهديداته: سندخل تلعفر وتكلم على قدرك!! 

دواعش يعيشون على »المغذي« يحتجزون 
أيزيديات في »سراديب« الموصل حتى اليوم 

من كواليسها.. تغريدة السبهان المنتقدة للشيعة كادت 
تقطع زيارة الصدر للرياض وكيف دخل العوامية؟

بغداد – سهير الربيعي

بغداد- عمر عبد الرحمن وسهير سلمان

بغداد – الجورنال

النجف - خاص

السليمانية – هيفاء القره غولي

البصرة - محمد الجابري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

90 دقيقة تفصل الصقور عن

التتويج بلقب الدوري السادس

الصيادون العائدون.. في السجون الكويتية عذبونا بـ »الخيزرانات« وأصابوا أحدنا بطلق ناري وقاض مصري حاكمنا

بعد أحداثهم المأساوية.. كيف 
يرى الموصليون المستقبل ؟

لتحرير تلعفر واحلويجة ومناطق غرب االنبار من داع�ض.. العبادي يحدد مواعيد بدء العمليات الع�صكرية


