
ك�س��ف ع�س��و جمل�س حمافظ��ة الب���رة احم��د ال�سليطي، 
ع��ن ان املجل���س يتج��ه اىل اختي��ار �سخ�سي��ة م�ستقل��ة 
ملن�س��ب املحاف��ظ الدارة املحافظ��ة يف امل��دة املقبل��ة 
حل��ن االنتخابات.وقال ال�سليط��ي يف ت�ريح للجورنال 
، ان " الكت��ل ال�سيا�سية تخ�سى ت�سجيل الف�سل الذي تعانيه 
املحافظة با�سمها ونظرة اأهايل الب�رة جميعا يف الوقت 
الراه��ن على املن�سب "، مبين��ا ان" املجل�س يخو�س االآن 

حوارات وجل�س��ات تفاو�سية ب�ساأن ال�سخ�سية التي �سيقع 
عليها االختي��ار". واأ�ساف، ان" الكت��ل ال�سيا�سية املمثلة 
ملجل�س الب�رة تف�سل يف الوقت الراهن تر�سيح �سخ�سية 
من قبلها على ان حتمل ال�سفة امل�ستقلة غري املنتمية لها 
وذلك حتى ال يتم ت�سجيل ف�سل ال�سيا�سات ال�سابقة با�سمها 
ف�س��ا ع��ن اأن اإدارة املحاف��ظ ال�سابق ماج��د الن�راوي 
ف�سل��ت ف�س��ا ذريع��ا ومل تق��دم �سيئ��ًا م��ن حي��ث االعمار 
وامل�ساري��ع والبني��ة التحتي��ة". وق��دم حماف��ظ الب���رة 
الب�رة ماجد الن���راوي، اخلمي�س، ا�ستقالته اىل جمل�س 

املحافظة وخرج بعدها اىل ايران، يف حن اأ�سدرت هيئة 
النزاهة قراراً مبنع �سفره حلن اكمال التحقيقات وطالبت 
اخلارجي��ة بالتوا�س��ل م��ع ايران م��ن اجل اإرجاع��ه . من 
جانبها، اكدت اخلارجية النيابية، ان العراق لديه اتفاقية 
تق�س��ي بتب��ادل املعلوم��ات وال�سجن��اء ب��ن اجلانب��ن 
وخا�س��ة املطلوب��ن ل��دى الطرفن بح�س��ب القوانن بن 
البلدي��ن. وق��ال ع�س��و جلن��ة اخلارجي��ة النيابي��ة خال��د 
اال�س��دي ل� »اجلورنال ني��وز«، اإن "اأي مطل��وب يخرج من 
االأرا�س��ي العراقية اىل االأرا�س��ي االإيرانية وعليه مذكرات 

قب���س �س��ادرة من الق�س��اء ف��ان اأي مطالبة م��ن وزارة 
اخلارجي��ة به��ذا املطلوب يحت��م على ال�سلط��ات االإيرانية 
بح�س��ب االتفاقي��ات املربم��ة ب��ن اجلانب��ن اأن ت�سلم��ه، 
واالم��ر ذاته يطب��ق بالن�سب��ة للمطلوب��ن االإيرانين على 
اأرا�سينا".واأ�س��اف ، انه" يف حال امتاك املطلوب الكرث 
من جن�سية وعم��د اإىل تغيري هويته وا�سمه فان االنرتبول 
بامكان��ه القب�س عليه وارجاعه اىل الع��راق وذلك النهاء 
امللف��ات امل��دان فيها". اىل ذل��ك اأعلن تي��ار احلكمة الذي 
يتزعم��ه رئي���س التحالف الوطني "عم��ار احلكيم " االحد، 

دعم��ه تر�سي��ح �سخ�سية م�ستقل��ة )تكنوقراط��ي( ملن�سب 
حمافظ الب�رة خلفا للم�ستقيل ماجد الن�راوي ". وقال 
القي��ادي يف تي��ار احلكم��ة عب��د اهلل الزي��دي يف ت�ريح 
ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان" من�س��ب حمافظ الب���رة كان 
ا�ستحق��اق تيار �سهيد املحراب �سابق��ا، وتيار احلكمة بعد 
االن�سقاق ا�سبح ميثل اغلبية داخل �سهيد املحراب مقارنة 
باملجل���س االأعل��ى ال��ذي ميتل��ك 7 ن��واب فقط لك��ن تيار 
احلكمة يرف���س تر�سيح �سخ�سية حزبية ملن�سب املحافظ 
". واأ�س��اف ان" تي��اره م�ستع��د للتن��ازل ع��ن ا�ستحقاق 

من�سب املحاف��ظ من اأجل الب�رة ولي���س لكيان �سيا�سي 
مع��ن"، م�س��ريا اىل ان" الب���رة حتت��اج اىل �سخ�سي��ة 
م�ستقلة ق��ادرة على انت�سال املحافظ��ة وتغيري واقعها ". 
واأعلن حمافظ الب�رة ماجد الن�راوي املنتمي للمجل�س 
االأعل��ى االإ�سامي �سابقا، ا�ستقالت��ه من من�سبه والهروب 
قبل �سدور قرار من��ع ال�سفر ".ودعت هيئة النزاهة، وزارة 
اخلارجية اىل مفاحتة ايران، للتحرز على حمافظ الب�رة 
امل�ستقي��ل ماجد الن���راوي، مبينة ان االخ��ري هرب قبل 

و�سول قرار منع ال�سفر من قبل هيئة النزاهة.

بعد تكرار عمليات هروبهم.. قوة خاصة تطارد المسؤولين الفاسدين تتوزع في المطارات والمنافذ الحدودية
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بغداد �� هيفاء القره غويل 
تعتزم وزارة الداخلية ت�سكيل قوة خا�سة للعمل على تفعيل مذكرات القب�س ب�ساأن املدانن 
ع�سابات  عن  ك�سفت  تقارير  بعد  ذلك  الباد.ياأتي  خارج  الهرب  من  ومنعهم  ف�ساد،  مبلفات 
ومافيات خا�سة يف العراق، تعمل على تهريب كل من تثار ال�سكوك حوله اأو تثبت اإدانته مبلفات 
ان"  نيوز«  »اجلورنال  ل�  ت�ريح  يف  ،قال  التميمي  علي  القانوين  اخلبري  الباد.  خارج  اإىل  ف�ساد، 
ت�سكيل قوات خا�سة �سواء يف وزارة الداخلية او االجهزة االمنية االخرى مهم جدا يف هذه املرحلة ب�سبب 
هروب عدد كبري من املطلوبن واملجرمن والبطء يف اتخاذ االجراءات ".وا�ساف "املتهمون يوجدون يف 
حمافظات قد يكون تنفيذ امر القب�س من قبل ال�رطة فيها �سعيفًا"، م�سرياً اىل ان" اجلرائم املرتبكة باموال 
هائلة جدا لهذا هي حتتاج اىل مثل هكذا اجراء". بدوره بننّ اخلبري االمني عبد الكرمي خلف ، ان" القوة الوطنية 
"،م�سيفا" ان" القوة �ستكون حتت   750 500 منت�سب واقل من  التي �س�سكل مب�ستوى فوج �سيبلغ عددها اكرث من 

ت�رف هيئة النزاهة ولكن ارتباطها وكل ادواتها وتدربيها وادراتها ومتويلها من قبل وزارة الداخلية ".

اكدت م�سادر نيابية نية احلكومة العراقية �سن حملة دبلوما�سية 
هذا  وياأتي  العراق،  يف  لاإرهاب  الداعمة  ال��دول  الإدان��ة  وا�سعة 
اأحرزته  الذي  الكبري  النجاح  بعد  العراقي  الدبلوما�سي  التحرك 
االإرهاب  �سد  الع�سكرية  حلملتها  اأممي  دعم  ح�سد  يف  احلكومة 
ومتكنها من حترير معظم املناطق التي كان ي�سيطر عليها تنظيم 
داع�س االإرهابي ابرزها املو�سل. اخلارجية العراقية من جهتها 
املتحدة  االمم  على  وعر�سها  وامللفات  املعلومات  جمع  حتاول 
وجمل�س االمن، الفتة النظر اىل ان االمر �سيخ�سع اىل �سغوطات 
االع�ساء  م��ع  ال���دول  ه��ذه  تربط  متينة  ع��اق��ات  هناك  لكون 
املوؤ�س�سن ملجل�س االمن باال�سافة اىل ما متتلكه ال�سعودية من 

اموال �سيكون داعمًا ا�سا�سيًا لها يف املواجهة الدولية".
واعلنت جلنة العاقات اخلارجية يف جمل�س النواب �سعوبة ادانة 
العراق،  "داع�س" والزامها بتعوي�س  دول معينة بدعم ع�سابات 
ويف وقت اكد خرباء ان القرار جاء متاأخراً، اكدت منظمات مدنية 
العراقية  االمنية  اجلهات  تقدمي  االن�سان  بحقوق  متخ�س�سة 
االقت�سار  وعدم  الدولية  املحاكم  اىل  الدول  تلك  ادانة  يثبت  ما 
الدميقراطي  احلزب  عن  اللجنة  ع�سو  واأق��ر  االم��ن.  جمل�س  على 
دول  وادان��ة  اخلطوة  هذه  ب�سعوبة  جانو  رينا�س  الكرد�ستاين 
بتمويل او ت�سليح او تدريب او ت�سهيل دخول "داع�س"اىل االرا�سي 
حتمية  دالئل  توجد  ال  "انه  ل�"اأجلورنال  جانو  وقال  العراقية 
وقاطعة حول دعم دول معينة لهذا التنظيم االرهابي، مبينًا ان 
"داع�س" هو اآفة دولية وال ميكن حتديد جهة معينة او دولة تقوم 
بدعمه، م�ستدركًا ان م�ساركة بع�س العنا�ر املنتمية اىل دولة 
تلك  دعم  يعني  ال  فهذا  داع�س  �سفوف  �سمن  احلرب  يف  معينة 
الدولة التي ينتمون لها لهذا التنظيم االرهابي.  وتابع ان هنالك 
خمتلفة،  بن�سب  التنظيم  هذا  يف  �ساركت  جن�سية   42 يقارب  ما 
فمن غري املعقول ادانة كل تلك الدول والزامها بتعوي�س العراق 

هذا  اىل  انظمامهم  خال  من  مواطنوها  به  ت�سبب  ما  جراء  من 
التنظيم، معربًا عن اعتقاده باأنه لي�س من ال�سهل ان نقرر او نحدد 
دعمها  م�سوؤولية  اجلهات  احدى  ونحمل  امل�ساألة  هذه  نح�سم  او 
�سيطر  التي  املحافظات  يف  التحتية  البنى  ل�"داع�س"وتخريب 
التعوي�سات  لدفع  الدولية  املحاكم  اىل  ذلك  كل  وحتويل  عليها 
االن�سان  حقوق  جم��ال  يف  اخلبري  ع��دنّ  جانبه  من  ال��ع��راق.   اىل 
التنظيمات  بال�"املتاأخرة"،الن  العراق هذه  ا�سود خطوة  م�رور 
االن  وحتى   2003 منذ  ال��ع��راق  يف  ف�ساداً  عاثت  االرهابية 
التحتية  البنى  وتدمري  العراقين  من  املاين  قتل  يف  وت�سببوا 
فيه من دون ان حترك احلكومة �ساكنًا. وا�ساف ا�سود يف ت�ريح 
ل�"اجلورنال" انه بعد انت�سار العراق على "داع�س"يجب ان تكون 
تلك  مثل  ظهور  منع  ب�رورة  االم��ن  جمل�س  لدى  دولية  ارادة 
التنظيمات االرهابية الرتكاب املزيد من اجلرائم، مبينًا ان على 
اجليدة  عاقاتها  وا�ستثمار  دويل  دعم  على  حت�سل  ان  احلكومة 
مع امريكا وبع�س الدول املوؤثرة يف جمل�س االمن. وا�ستبعد ا�سود 
"داع�س"  التي دعمت  الدول  بالزام  ان ي�سدر جمل�س االمن قراراً 
فيه،  التنظيم  هذا  عنا�ر  اقرتفه  ما  جراء  من  العراق  تعوي�س 
قامت  التي  للدول  ادانة  تعطي  القرارات  هذه  مثل  ان  اىل  نظراً 
تلك  حتديد  الوقت  هذا  يف  ال�سعوبة  ومن  التنظيمات  تلك  بدعم 
املتحدة  الواليات  تقوده  ا�سافة اىل وجود حتالف دويل  الدول، 
ان  م�سلحتها  من  لي�ست  التي  "داع�س"  على  للق�ساء  االمريكية 
تدين بع�س الدول التي تورطت بدعمها التنظيم االرهابي. وانتقد 
ا�سود �سعف الدبلوما�سية العراقية والوزارات املتخ�س�سة بتقدمي 
االدلة بتاأخري كل هذه االجراءات التي كان ميكن اتخاذ قرار بها 
االره��اب يف  على وجود  عامًا   14 مرور  بعد  احلايل  الوقت  يف 
العراق، مقرتحًا طلب العراق اإعمار تلك املدن التي ت�ررت من 
االرهاب بداًل عن تعوي�سه وخ�سارة الدول التي تقف اىل جانبه 

بعد فتح �سفحات جديدة من العاقات معها.
تتمة �س2

الن��واب  جمل���س  النيابي��ة"  "النزاه��ة  جلن��ة  ل��ت  حمنّ
امل�سوؤولي��ة ب�س��اأن تاأخ��ري ا�ستج��واب وزي��ر التج��ارة 
وكال��ة ،�سلم��ان اجلميلي، ب�ساأن ق�ساي��ا واردة بحقه. 
بينم��ا اأك��دت ت�ريب��ات وج��ود حت��ركات م�سبوه��ة 
ل���راء ذمم بع�س النواب يقوده��ا نائب �سابق لعرقلة 
ا�ستج��واب الوزي��ر.  وقال ع�سو اللجن��ة ،طه الدفاعي، 
يف ت�ري��ح ل�»اجلورن��ال ني��وز«اإن وزي��ر التج��ارة 
االحتادي��ة  املحكم��ة  يف  بالتواقي��ع  طع��ن  ال�ساب��ق 
مل��دة 15 يوم��ًا". واأ�ساف انه "م��ن املفرت�س ان يتم 
اال�ستج��واب خال اال�سب��وع املن���رم ، م�ستدركا مت 
تاأجي��ل اال�ستج��واب اىل اجلل�س��ات املقبل��ة". واأكد اأن 

"اجلميلي �سكك بالتواقيع اخلا�سة بالنواب، م�سرياً اىل 
اأن بع���س النواب �سحبوا تواقيع��م او تواقيعهم مزورة 
وه��ذا االمر هو الذي اأخر اال�ستجواب". و�سدد الدفاعي 
"عل��ى ���رورة ان ال ي�ستجيب جمل���س النواب لطلبه 
اخلا�س بالتاأجيل وي�ستمر باال�ستجواب".  واأو�سح اأن 
"ه��ذا االجراء الذي طالب ب��ه اجلميلي ال يعدوا كونه 
حج��ة ا�ستخدمه��ا ال��وزراء ال�سابق��ون وذل��ك للتهرب 
م��ن احل�سور اىل جمل���س النواب ومن ث��م التهرب من 
اال�ستجواب. بدورها طالبت كتلة "م�ستقلون النيابية" 
االح��د، رئا�س��ة جمل���س الن��واب باإال���راع يف عملية 
ا�ستج��واب وزي��ر التج��ارة وكال��ة ،�سلم��ان اجلميلي، 
االعم��ال  بج��دول  مره��ون  اال�ستج��واب  ان  موؤك��دة 

اخلا�س مبجل�س النواب وهيئة رئا�سة الربملان.

ع��دنّ "اإئت��اف دولة القانون" ت�ري��ح رئي�س حزب 
امل�روع العربي "خمي�س اخلنجر " االأخري ترويجًا 
لاإره��اب وا�ساع��ة الفو�س��ى واخل��وف يف الباد، 
م�س��رياً اىل ان ت�ريحات��ه �ستدف��ع بزيارته لبغداد 
اىل مزي��د من " ال�سوء". وق��ال النائب عن االئتاف 
اإن   "عبا���س البيات��ي" يف ت�ريح ل�)اجلورن��ال ( 
"هكذا ت�ريحات غري م�سجعة على م�ستقبل الباد 
وتروج لاإرهاب ، كما اأن زيارته اىل بغداد م�سكوك 

يف اأمرها ب�سبب الدعاوى الق�سائية �سده والبد ان 
يكون هن��اك راأي للق�س��اء" . واأكد:"ل��ن يجيئ بعد 
االآن تنظيم اأب�سع واأفظع من تنظيم داع�س االإرهابي 
الذي بلغ الذروة يف انتهاك احلرمات والقتل و�سبي 
الن�س��اء ." واأ�س��ار اىل اأن "الع��راق لدي��ه قوات متلك 
القوة الكافي��ة واال�ستعداد للت�سدي الأي جمموعات 
اإرهابي��ة جديدة حتاول ان مت�سك ولو �سرباً من هذه 
االر�س". ولفت االنتباه اىل ان " الذين يحذرون من 
ظهور تنظيم��ات اإرهابية جدي��دة يريدون ممار�سة 

نوع من ال�سغط النف�سي على املجتمع". 

توقع التحال��ف الكرد�ستاين عدم جناح املفاو�سات املفرت�س اجراوؤها 
ب��ن احلكوم��ة االحتادية والوف��د الك��ردي املرتقبة زيارت��ه اىل بغداد. 
وق��ال النائب يف التحالف، زانا �سعي��د، يف ت�ريح ل�»اجلورنال نيوز« 
اإن "وف��داً من بع�س االحزاب الكرد�ستانية الت��ي اتفقت مع رئي�س اقليم 
كرد�ست��ان املنتهي��ة واليته "م�سع��ود ب��ارزاين" على اج��راء اال�ستفتاء 
�سيتوج��ه اىل بغداد".واأ�س��اف "عل��ى ج��دول اعمال هذا الوف��د مناق�سة 
مو�س��وع اال�ستفت��اء واقن��اع بغداد باملوافق��ة عليه". واأك��د "ياأتي هذا 
الوف��د يف وق��ت ت�سه��د االح��زاب الكردي��ة حالة م��ن الت�ست��ت فهي غري 
متفقة فيما بينها فلي�ست هناك وحدة �سف او اأ�سا�س قانوين لهذا الوفد 
حي��ث ان برمل��ان اقليم كرد�ستان معط��ل حاليا".و�سدد عل��ى ان"بغداد 
ل��ن تتفاعل باإيجابية مع ج��دول اعمال هذا الوفد يف وقت جميع الدول 
االقليمي��ة تن�س��ح بالتفاو�س م��ع احلكومة االحتادية م��ن اجل حلحلة 

امل�س��اكل العالقة ب��ن الطرفن قبل اج��راء اال�ستفتاء".كما ولفت النظر 
اىل ان"الوف��د ال��ذي �سيتوج��ه اىل بغداد م��ن غري املوؤكد ان��ه �سُيكتب له 
النج��اح الن��ه ال يعرب عن راأي كل الف�سائل واالح��زاب الكرد�ستانية وال 
يع��رب عن راأي برملان اإقليم كرد�ستان". و�سيزور بغداد وفد كردي رفيع 
امل�ست��وى ي�س��م ممثل��ن عن عدد م��ن االأط��راف ال�سيا�سي��ة والرتكمان 
وامل�سيحين با�ستثن��اء ممثلن عن حركة التغيري واجلماعة اال�سامية. 
م��ن جهته اكد احلزب الدميقراطي الكرد�ست��اين بزعامة م�سعود بارزاين 
اأن "قرار ا�سرتاك االكراد يف االنتخابات املزمع اإجراوؤها يف 30 ني�سان 
2018 م��رتوك لقيادة كرد�ستان ومرهون بنتائ��ج اال�ستفتاء ".وقال 
النائ��ب ع��ن احلزب ماجد �سن��كايل ل� »اجلورنال ني��وز«ان ق�سية اجراء 
اال�ستفتاء واعان النتائج يحتاج اىل وقت، ومن املمكن ان نكون جزءاً 
م��ن الع��راق حلن معرفة نتائ��ج اال�ستفتاء ".واأ�س��اف ان "قرار خو�س 
االك��راد انتخابات ني�سان م��رتوك لرئا�سة االإقليم واالأح��زاب ال�سيا�سية 
وال ميك��ن ان تق��رره الكتل الربملانية ".ورجح �سن��كايل اإمكانية تاأجيل 

االنتخاب��ات يف الع��راق لع��دم ا�ستق��رار بع���س املناط��ق املح��ررة من 
تنظي��م داع���س االإرهابي". ويعت��زم رئي�س اإقلي��م كرد�ست��ان )املنتهية 
واليت��ه( م�سعود بارزاين اج��راء ا�ستفتاء لانف�سال ع��ن العراق يف 25 
م��ن ايل��ول املقبل، يف وقت يواج��ه رف�سًا من الق��وى ال�سيا�سية والدول 
االقليمي��ة باالإ�سافة اىل حركة التغيري واجلماعة اال�سامية الكرديتن. 
ي�س��ار اإىل اأن وف��دا يتاأل��ف م��ن 9 اأع�س��اء ي�س��م ممثل��ن ع��ن عدد من 
االأط��راف ال�سيا�سي��ة والرتكم��ان وامل�سيحي��ن با�ستثن��اء ممثل��ن عن 
حرك��ة التغيري واجلماعة �سي��زور بغداد لبحث اال�ستفتاء .من جانب اآخر 
ا�ستذك��رت �سحيفة "مورنين��غ �ستار" الربيطانية جرمي��ة اإبادة االآالف 
م��ن االأيزيدين العراقي��ن يف جبل �سنجار على ي��د ع�سابات »داع�س« 
االرهابي��ة والت��ي تدخل الي��وم عامها الثالث، بع��د اأن مت االعرتاف بها 
ر�سمي��ًا من قبل االأمم املتحدة يف العام املا�سي على انها جرمية اإبادة 
جماعي��ة نال��ت �سداها يف العديد م��ن املدن حول الع��امل، مبا يف ذلك 

العا�سمة الربيطانية لندن.

امل�س��اكل االمنية الت��ي تعي�سها حمافظة ذي ق��ار االن بعد 
زي��ادة حاالت اخلط��ف وال�رقة �رها يكم��ن بعدم اللجوء 
اىل �سب��اط مهني��ن، وهيمن��ة ال�سب��اط الدمج عل��ى اإدارة 
مراك��ز ال�رطة م��ا �ساهم بفقدان ال�سيط��رة اأمنيا يف بع�س 
االأق�سي��ة ب�سب��ب انت�س��ار جرائ��م اخلط��ف وال�رق��ة. واتهم 
اخلب��ري االأمن��ي جمع��ة الركاب��ي االأح��زاب الناف��ذة بالزج 
ب�سباط اأمنين اليحمل��ون كفاءة عالية وهو ما �سجع على 

املح�سوبية والتهاون يف تنفيذ الواجب .
وق��ال الركاب��ي ل�»اجلورنال ني��وز« معظم ال�سب��اط الدمج 
التزاماتهم باالأم��ر االأمني ال تكون دقيقة، وال يعتمد عليهم 
ب�سكل رئي�س��ي، لفقدانهم الكفاءة، ويع��ود اأ�سل اجلدلية اىل 
ك��ون اغلبهم لي�سوا خريجن دفعات اأمنية مدربة ومتدرجة 

بل نالوا رتبًا ع�سكرية على عجالة ومن دون درا�سة وتدريب 
ل القوات االمنية اال�سولية واجبات ا�سافية،  ، وهذا ما يحمنّ
كم��ا �سنع ثغرة وع��دم جتان�س بن القوات االمنية، وهو ما 

�سمح بتزايد ع�سابات ال�رقة واخلطف يف املحافظة .
مرجح��ا كفة الق��وات االمني��ة املدرب��ة و���رورة ت�سلمهم 
مل��ف امل��دن واالأق�سي��ة بالكام��ل وتنحي��ة ال�سب��اط ذوي 
الت��درج احلزب��ي او حالتهم عل��ى التقاعد، وه��و �رط مهم 
لعودة اال�ستب��اب االأمني للمحافظة والق�س��اء على اجلرائم 
املت�ساع��دة ب�سب��ب ه��ذا اخلل��ل االأمن��ي، فمنه��م م��ن لديه 
مي��ول �سيا�سي��ة وا�سحة ،االمر الذي ا���ر باخلطط االأمنية 
وت�سب��ب بخروقات كب��رية �ساهمت بزي��ادة حاالت اخلطف 
وال�رق��ة وارتف��اع مع��دل اجلرمية وفق��دان ال�سيط��رة على 
االجتار باملخدرات وهو ما يعود اىل تراخي القوات االمنية 

واعتمادها على �سباط غري مهنين .

أبرزها السعودية وتركيا وقطر

في مواجهة تهديدات إقليمية.. العراق يتحرك في مجلس األمن للحصول على تعويضات من الدول الداعمة لداعش

األكراد يرهنون مشاركتهم في االنتخابات بنتائج »االستفتاء« وحزب بارزاني يتوقع فشل المفاوضات بين أربيل وبغداد

الناصرية »آيلة« للسقوط.. ضباط »الدمج« بمحسوبيتهم وفقدانهم شروط المهنية رفعوا معدالت الجريمة!!

نائب سابق يدير غرفة الرشاوى إلنقاذه.. النزاهة 
والبرلمان يتبادالن االتهامات بتسويف استجواب الجميلي

ائتالف المالكي يتهم الخنجر بالترويج لإلرهاب بحجة 
خوفه على العراق!!

بغداد - الجورنال

بغداد- عمر عبد الرحمن

بغداد – سهير سلمان

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

الناصرية - شاكر الكناني 

البصرة – محمد الجابري

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

إدارة القيثارة وصفت الحصول 
على المركز الثالث بـ »المعجزة«

اتفاقية تبادل المطلوبين مع إيران ستعيد النصراوي.. البصرة تبحث عن محافظ وتيار الحكمة يرفع شعار »التكنوقراط«

 ارتفاع معدالت الفقر في 
المحافظات العراقية المحررة


