
تناول��ت جمل��ة "ني��وز وي��ك" االخباري��ة، مو�ض��وع 
اقلي��م كرد�ضت��ان املزم��ع عق��ده  ا�ضتق��ال  ا�ضتفت��اء 
يف ال���25 م��ن ال�ضهر احل��ايل.، وح�ضب تقري��ر املجلة 
ال��ذي ترجمت��ه »اجلورنال ني��وز«، فاإن طل��ب بارزاين 
اال�ضتفتاء، يع��ّد م�ضاألة متعلق��ة مب�ضاحله ال مب�ضالح 
ال�ضعب واحلكومة الكردية. ان اال�ضتفاء الكردي هو امر 
خا�ص به��م، فهم من �ضيقرر نتائج��ه، لكنهم ا�ضتمعوا 

اىل خطاب��ات حكامه��م م��ن دون التفك��ر بالعواقب، 
وباحتمالي��ة جن��اح كرد�ضت��ان امل�ضتقل��ة او ف�ضله��ا. 

واأغفل املواطنون االكراد عن التفكر العوامل االآتية:
اتفاقي��ات م�ضارك��ة املي��اه، ب��ارزاين يدع��ي امكانية 
ايج��اد كل م��ن كرد�ضت��ان والعراق حل��ل و�ضط يف هذا 
ال�ض��اأن، لكن م��ا مل يذكره ه��و ان اتفاقي��ات م�ضاركة 
املي��اه، املنعق��دة قب��ل اك��ر م��ن 70 عام��ا، تت�ضمن 
مي��اه  كان��ت  املا�ض��ي،  يف  حي��ث  وتركي��ا.  �ضوري��ا 
نه��ري دجلة والف��رات �ضبب م�ض��اكل هائلة بني الدول 

م��ن ناحي��ة م�ضارك��ة املي��اه، وان اع��ادة كتابة هذه 
االتفاقيات يبدو كقول ا�ضهل من فعل.

احل��دود، ان ب��ارزاين يدع��ي ان اال�ضتق��ال �ضي�ضم��ل 
فقط ح��دود كرد�ضت��ان، لكنه م��ن جهة اخ��رى، ُيقحم 
املناط��ق املتنازع عليها. يف انف�ضال كل من اليونان 
و�ضلوفاكي��ا، كانت احل��دود الر�ضمي��ة وا�ضحة ومتفق 
عليه��ا. وان خط��وة ادخ��ال ب��ارزاين له��ذه املناط��ق 
املتن��ازع عليها لقرون طويل��ة، �ضتخدم يف ن�رش بذور 
الف�ض��اد والن��زاع بينه وبني بغداد، كم��ا ان امركا يف 

هذه احلالة لن تتخلى عن بغداد مقابل كرد�ضتان.
املواطنون، هل �ضيحمل اكراد بغداد وغرها، اجلن�ضية 
الكردي��ة؟ وه��ل �ضيحم��ل ع��رب كرد�ضت��ان اجلن�ضي��ة 
العراقي��ة؟ ماذا لو مل ت�ضمح كرد�ضتان بذلك؟ هل �ضيتم 
تهجر املواطنني؟ ه��ل �ضُيجرب ال�ضيا�ضيني االكراد يف 
برمل��ان بغ��داد عل��ى اال�ضتقال��ة؟ كل هذه ال�ض��وؤون مل 
يتطرق اليها ب��ارزاين، ال نعلم ما لذي يحاول حتقيقه 
عن��د اال�ضتق��ال. االقت�ض��اد، ب��ارزاين يعتق��د ان لديه 
م��وارد وث��روات نفطية ممت��ازة، لكن النظ��ام النفطي 

التج��اري املتاآكل، ال يج��ذب انتباه التجار العامليني، 
باال�ضاف��ة اىل ت�ضبب��ه بان�ضح��اب بع���ص ال���رشكات 
االجنبية املنتجة. ودعونا ال نن�ضى كون االقليم غارقًا 

يف الديون، عك�ص حكامه.
من ناحية اخرى، ه��ل �ضيكتفي بارزاين بن�ضبة 17% 
م��ن العائ��دات النفطي��ة، الت��ي خ�ض�ضته��ا بغ��داد ل��ه 
قب��ل ع��دة �ضنوات. عندم��ا حاول االقلي��م و�ضع قارب 
ورق��ي يف ال�ض��وق العاملي، ووف��ر عرو�ض��ًا و�رشوطًا 
اق��ل م�ضتوى وقوة من عرو���ص جتار بغداد، كما يجب 

التنوي��ه ب��اأن اقليم كرد�ضت��ان ال يحت��وي حتى واحد 
م��ن املنتجني العاملي��ني الع�رشين للنف��ط والغاز، هل 
�ضيغرق قارب كرد�ضتان قبل ابحاره؟ لاأ�ضف، االجابة 

هي نعم.
ي�ضم��ى  م��ا  تعظي��م  بخ�ضو���ص  الع�ضكري��ة،  الق��وات 
ب�"البي�ضمركة"، هم ال يختلفون عن امللي�ضيات ب�ضيء، 
ب��ل هم ملي�ضيات اكر من كونهم جي�ضًا ع�ضكريًا، ذوي 
انق�ضامات �ضيا�ضية، ووالء خمتلف للعديد من ا�ضحاب 

القوة.

في غياب المحاسبة.. اتساع ظاهرة استخدام سيارات الدولة ألغراض النزهة والتسوق والزيارات العائلية
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اجلورنال - النا�رشية: على الرغم من توجيهات وزارة الداخلية مبنع ا�ضتخدام مركبات 
العديد من امل�ضوؤولني يخالفون لوائح وقوانني  الر�ضمي لكن  الدوام  الدولة خارج نطاق 
الدولة، الأغرا�ص ترفيهية والذهاب للت�ضوق، والزيارات العائلية. وذكر اخلبر القانون علي 
كل  بدفع  املخالفني  يعاقب  الدولة  موظفي  ان�ضباط  "قانون  اأن  نيوز«  ل�»اجلورنال  العتابي 
اال�رشار التي تت�ضببها هذه اال�ضتخدامات خارج االطار القانوين، فالعقوبات ت�ضمل حجز املركبة 
وعقوبة الغرامة املالية من قبل الدائرة التي ينتمي اليها املوظف". وقال العتابي ان حتويل �ضيارات 
الدولة،  �ضيارات  من  كثرة  اأعداد  فهناك  قانوين،  غر  خا�ضة  مللكية  الر�ضمية  االأوق��ات  خارج  الدولة 
حمايته  مبعّية  م�ضوؤول  او  اأبنائه،  برفقة  موظف  يقودها  االألعاب  ومدن  التجارية  املحال  امام  ت�ضطف 
وعجات اأمام املطاعم وكلها خارج اأوقات الدوام الر�ضمي، وهذا ما يعك�ص وي�ضر اإىل عدم اجلدية يف تطبيق 
القانون.  وزاد ان هذه الظاهرة ك�ضفت عدم اجلدية يف وقف االنتهاك على مال الدول العام، على الرغم من اإطاق 

مبادرات من قبل م�ضوؤولني حمليني لوقفها، لكنهم وافراد ا�رشهم.

باالغلبية  العراقي  النواب  جمل�ص  �ضوت  متوقعة،  كانت  خطوة  يف 
�ضهر  نهاية  اجراوؤه يف  املزمع  اقليم كرد�ضتان  ا�ضتفتاء  على رف�ص 
ايلول اجلاري، والزم الربملان رئي�ص الوزراء حيدر العبادي باتخاذ 

كل التدابر التي حتفظ وحدة العراق ".
اتخاذ جميع  احلكومة  لرئي�ص  تتيح  ان هذه اخلطوة  اكدوا  مراقبون 
ال�ضبل ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية والع�ضكرية النهاء هذه احلالة، هذا يف 
 " قا�ضمة  "�رشبة  ب�  الثاثاء،  ال�ضعبي،  احل�ضد  يف  قادة  توعد  وقت 
الأي وجود اأجنبي يف املناطق املتنازع عليها بني االإقليم واملركز ". 
ل�  ت�رشيح  يف  الكلداين،  ريان  بابليون،  حلركة  العام  االمني  وقال 
»اجلورنال « ان" احل�ضد ال�ضعبي �ضيتعامل مع جميع القوات االجنبية 
يف  االإرهابي  داع�ص  كتنظيم  �رشعية  غر  بطرق  العراق  تدخل  التي 
رف�ضت  العراقية  ان" احلكومة  واأ�ضاف   ." عليها  املتنازع  املناطق 
العراقية وال ت�ضمح بعودة االحتال  الوجود االأجنبي على االرا�ضي 
القوات  جميع  مع  �ضيتعامل  ال�ضعبي  احل�ضد   " ان  موؤكدا  جديد"  من 
االأجنبية اخلارجة عن االتفاق احلكومي يف املناطق املتنازع عليها 
لن  االمركية  القوات  ان"  اىل  واأ�ضار   ." االإرهابي  داع�ص  كتنظيم 
م�ضعود  واليته(  )املنتهية  كرد�ضتان  اقليم  رئي�ص  لرغبات  ت�ضتجيب 
م�ضادر  وكانت   ." العراق  مع  جديد  ���رشاع  يف  وتدخل  ب��ارزاين 
واليته(  )املنتهية  كرد�ضتان  اقليم  رئي�ص  ان  عن  ك�ضفت  �ضحفية 
م�ضعود بارزاين طلب من الواليات املتحدة االأمركية م�ضك االأرا�ضي 
املزعوم  اال�ضتفتاء  االحتادية الجراء  احلكومة  مع  عليها  املتنازع  
الواليات  رف�ص  من  بالرغم  االأمركية  بالقوة  كرد�ضتان  اإقليم  يف 
مقرب  م�ضدر  اكد  ب��دوره   ." االإقليم  يف  اال�ضتفتاء  اج��راء  املتحدة 
كرد�ضتان،  انف�ضال  ا�ضتفتاء  مع  لي�ضت  انها  الدينية  املرجعية  من 
الكرد�ضتاين  ال�����رشاع  يف  نف�ضها  تقحم  لن  املرجعية  ان  م��وؤك��دا 
وقال   . اخل�ضو�ص  بهذا  عامة  توجيهاتها  و�ضتكون  االحت���ادي 
البداية  منذ  الدينية  املرجعية  موقف   " ان   » ل�»اجلورنال  امل�ضدر 

وا�ضح وهو �ضد ا�ضتفتاء كرد�ضتان " مبينا ان " املرجعية مع اعطاء 
تر�ضى  لن  لكنها  املالية  اال�ضتحقاقات  يف  حقوقه  الكردي  املكون 
باالنف�ضال باأي �ضكل من اال�ضكال " م�ضرا اىل ان " املرجعية ومن 
خال خطب اجلمعة وخا�ضة يف اخلطبة ما قبل االخرة ا�ضارت اىل 
�رشورة وحدة الكلمة وحل النزاعات والتوا�ضل بني املكونات وهذه 
جميعها توجيهات عامة ت�ضر اىل رف�ص اال�ضتفتاء الكرد�ضتاين " يف 
املقابل علق م�ضت�ضار رئي�ص اإقليم كرد�ضتان )املنتهية واليته( م�ضعود 
بارزاين على قرار رف�ص الربملان العراقي اجراء اال�ضتفتاء املزعوم 
يف اإقليم كرد�ضتان ". وقال امل�ضت�ضار االإعامي لرئي�ص االإقليم كفاح 
حممود يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« ان" اإقليم كرد�ضتان يف طور 
درا�ضة رف�ص الربملان العراقي اجراء اال�ضتفتاء يف اإقليم كرد�ضتان 
وبحث التطورات ".  واأ�ضاف ان" اال�ضتفتاء ما�ص يف الوقت املحدد 
يف اخلام�ص والع�رشين من اأيلول املقبل وال تغير يف موعده م�ضرا 
اىل ان" االإقليم اتخذ قرار وال وعودة فيه ".واأ�ضار اىل ا ن" اال�ضتفتاء 
ميثل اإرادة ال�ضعب ومن حق ال�ضعب الكردي تقرير م�ضره ". اىل ذلك 
و�ضول  عن  ال�ضليمانية،  حمافظة  داخل  من  كردية  م�ضادر  ك�ضفت 
اىل  م�ضرة  املدينة،  اىل  �ضليماين  قا�ضم  االي��راين  القد�ص  فيلق  قائد 
بحزب  �ضليماين  اجتمع  حني  فى  مفاجئ  ب�ضكل  حدثت  زيارته  ان 
ا�ضتفتاء  ملف  لبحث  الطالباين  جال  مام  بزعامة  الوطني  االحتاد 
كرد�ضتان. وقالت امل�ضادر، ان "�ضليماين و�ضل االثنني اىل حمافظة 
االحتاد  بحزب  اجتماعا  عقد  حني  فى  مفاجئ،  ب�ضكل  ال�ضليمانية 
اال�ضتفتاء". مراقبون ف�رشوا زيارة  الكرد�ضتاين لبحث ملف  الوطني 
�ضليماين غر املعلنة اىل ال�ضليمانية على انها "تهديد مبطن" للكرد 
لثنيهم عن اال�ضتفتاء لتجنيب العراق �رشاعا ع�ضكريا قد ي�ضتعل باي 
حلظة بني الراف�ضني لا�ضتفتاء وامل�رشين عليه. وا�ضافوا ان ايران 
يرتبطان  اجلانبني  لكون  الكردية  ال�ضيا�ضية  يف  كبرا  دورا  توؤدي 
بعاقات تاريخية على مدى العقود ال�ضابقة، قائلني ان هذه الزيارة 
هي "انذار" لبارزاين لرتك "هو�ضه" بال�ضلطة واقامة الدولة الكردية 

التي من املقرر اجراء ا�ضتفتائها يف ال�25 من �ضهر ايلول احلايل.

اأكد التحالف الوطن��ي الثاثاء، عدم قدرة الكتل 
ال�ضيا�ضي��ة عل��ى اإبقاء رئي���ص اجلمهوري��ة فوؤاد 
مع�ض��وم يف من�ضب��ه يف ظ��ل فقدان��ه ال�رشعية 
القانوني��ة والد�ضتوري��ة جت��اه الوط��ن ". وق��ال 
النائب عن التحالف حممد ال�ضيهود يف ت�رشيح 
ل��� »اجلورن��ال نيوز« ال ميك��ن للكت��ل ال�ضيا�ضية 
اإبق��اء مع�ض��وم يف من�ضب��ه يف ظ��ل �ضمته عن 

اال�ضتفتاء املزعوم يف اإقليم كرد�ضتان ".
عاتق��ه  عل��ى  تق��ع  "الربمل��ان  ان  واأ�ض��اف 
م�ضوؤولية كب��رة يف ح�ضم املنا�ض��ب احلكومية 

غ��ر الفعالة" م�ض��را اىل ان "رئي�ص اجلمهورية 
م�ضوؤوليته حماية الد�ضتور من اخلروقات واإن مل 
ي�ضتطع، عندئذ عليه تق��دمي ا�ضتقالة من من�ضبه 
وت��ويل �ضخ�ضي��ه م�ضتقل��ة ق��ادرة عل��ى حماية 
الد�ضت��ور من املوؤام��رات اخلارجية التي يقودها 
رئي�ص اقليم كرد�ضتان )املنتهية واليته( م�ضعود 
ب��ارزاين وحمافظ كركوك جن��م الدين كرمي �ضد 

ال�ضعب العراقي ".
واأ�ض��ار اىل ان" التحركات التي يجريها مع�ضوم 
لك�ضب تاأييد الكتل ال�ضيا�ضية ال ت�ضفع له بالبقاء 
مبن�ضب��ه يف ظ��ل �ضمته جت��اه جت��اوز بارزاين 

على العراق وا�ضغال البلد بحرب عرقية ". 

اعل��ن الفري��ق الركن عبد الوهاب ال�ضاع��دي القائد يف 
جه��از مكافح��ة االإره��اب، الثاثاء، جاهزي��ة القوات 
االأمني��ة لب��دء معرك��ة "قادمون ي��ا حويج��ة" . وقال 
ال�ضاع��دي يف ت�رشيح ل� »اجلورن��ال نيوز« ان" جهاز 
مكافح��ة االإره��اب ينتظر اأوام��ر القائد الع��ام للقوت 
امل�ضلح��ة حي��در العبادي لبدء حتري��ر ق�ضاء احلويجة 

من ع�ضابات داع�ص االإرهابي".
وع��ن توقيت انطاق املعرك��ة بالتزامن م��ع ا�ضتفتاء 
كرد�ضت��ان املزعوم اأ�ضتبعد ال�ضاع��دي انطاق العملية 

م��ع اال�ضتفت��اء يف االإقلي��م، م�ض��راً اىل ان" اال�ضتفتاء 
ق�ضي��ة تفاهم��ات �ضيا�ضي��ة ب��ني املرك��ز واالقلي��م ". 
واأ�ض��ار اىل انه "ال يوج��د تاأخر باملعركة ال�ضيما وان 
القطعات الع�ضكرية حررت ق�ضاء تلعفر منذ مدة قريبة، 
فه��ي حتت��اج اىل اإع��ادة تنظيم لبدء الهج��وم وحترير 
الق�ض��اء م��ن داع���ص االإرهاب��ي".  وو�ضع��ت القي��ادة 
العام��ة للعمليات امل�ضرتك��ة، التح�ض��رات الع�ضكرية 
ملعركة ق�ض��اء احلويجة بالتن�ضيق بني القوات اجلوية 
العراقي��ة وط��ران التحال��ف الدويل .ومتكن��ت القوات 
االأمني��ة م��ن حترير ق�ض��اء تلعف��ر وحمافظ��ة نينوى 

بالكامل من تنظيم داع�ص االإرهابي ".

ي�ضتع��د جمل�ص الن��واب للت�ضويت عل��ى اع�ضاء مفو�ضي��ة االنتخابات 
اجل��دد بالتزام��ن م��ع اق��رتاب نهاي��ة العم��ر االفرتا�ض��ي للمفو�ضي��ة 
ال�ضابق��ة، نواب من كتلة �ضيا�ضية خمتلفة اتهموا جلنة اخلرباء النيابية 
املكلف��ة باختي��ار اع�ض��اء املفو�ضي��ة العلي��ا امل�ضتقل��ة لانتخابات 
بتمري��ر �ضخ�ضي��ات متحزبة واإع��ادة املح�ض�ضة من جدي��د ".وك�ضف 
ائت��اف دول��ة القان��ون ع��ن وج��ود مقرتحني داخ��ل جمل���ص النواب 
الختي��ار اأع�ض��اء املفو�ضي��ة اجل��دد ".  وقال��ت النائب ع��ن االئتاف 
ابت�ض��ام الهايل يف ت�رشي��ح ل� »اجلورنال ني��وز« ان " اأع�ضاء جمل�ص 

الن��واب ب�ض��دد و�ض��ع مقرتح��ني، االول يق�ض��ي بالت�ضوي��ت عل��ى 
املر�ضحني، مر�ضحًا � مر�ضح��ًا ال ب�ضلة واحدة، والثاين تكليف جمموعة 
م��ن الق�ضاة العراقي��ني باإدارة عم��ل املفو�ضية والعملي��ة االنتخابية 
".  واأ�ضاف��ت ان" املر�ضح��ني الذين مت اخيارهم م��ن اللجنة املكلفة 
خ�ضع��وا لاختبار و�ضيت��م الت�ضوي��ت عليهم داخل الربمل��ان ". ياأتي 
ه��ذا يف الوقت الذي اته��م فيه حتالف القوى العراقي��ة اللجنة املكلفة 
الختي��ار اأع�ضاء املفو�ضية بتمرير �ضخ�ضيات تابعة الأحزاب �ضيا�ضية 
يف عمل املفو�ضية ". وقالت النائبة عن التحالف ا�ضواق اجلبوري يف 
ت�رشي��ح ل� »اجلورن��ال نيوز« ان" جمي��ع االأح��زاب ال�ضيا�ضية ر�ضحت 
اأ�ضم��اء للمفو�ضية اجلديدة ب�رشف النظر عن املعاير وال�ضوابط التي 

و�ضعته��ا اللجن��ة، وحتى جلنة اخلرباء مت اختياره��ا من قبل االأحزاب 
ال وف��ق �ضواب��ط ومعاير الختي��ار اع�ضاء جمل���ص املفو�ضني، وكان 
يفرت���ص ان ت�ض��كل جلن��ة م��ن الق�ضاة وه��ي تت��وىل اختي��ار اع�ضاء 
جمل���ص املفو�ضني اجلدد ". واأ�ضاف��ت ان" االأحزاب ال�ضيا�ضية انتهجت 
مب��داأ )ابن عم��ي وابن خايل( ومل تبتع��د عن املحا�ض�ض��ة يف اختيار 
االأع�ضاء ".واأ�ضار اىل ان" جمل�ص النواب �ضيكون حمرجًا امام خيارين 
منه��ا متدي��د العم��ل ام��ام املفو�ضي��ة احلالية وه��ذا ما �ضيفت��ح عليه 
ن��ران غ�ضب ال�ض��ارع العراقي و�ضيخالف الد�ضت��ور اي�ضا واما القبول 
باالأع�ضاء اجلدد ". واأعربت اجلبوري عن اعتقادها جازمة بان جمل�ص 

النواب �ضيقبل ال�ضخ�ضيات املر�ضحة حفظا ملاء وجه الربملان ".

ق��ال  النائب عن حمافظة نين��وى عبد الرحمن ال�ضمري، اإن 
"حمافظة نين��وى تعاين منذ �ضنوات �رشقات خراتها من 
قب��ل اقلي��م كرد�ضت��ان يف حميع اأزم��ات الع��راق منذ عام 
1991 وع��ام 2003 وع��ام 2014  ومازال��ت م�ضتم��رة 
بال�رشق��ات" . وا�ض��اف يف ت�رشي��ح ل� »اجلورن��ال نيوز«، 
اأن "احلكوم��ة فتحت اجلبه��ة �ضد تنظيم داع���ص االرهابي 
ومت حتري��ر املو�ضل وتلعفر وتوجه��ت اىل احلويجة، موؤكداً 
انها ال ت�ضتطيع فتح جبهتني للقتال يف اآن واحد، اي تكون 
�ض��د االره��اب الداع�ضي و�رشق��ات االقليم، عل��ى الرغم من 
اأن االخ��ر  فتح ب��اب اال�ضتفتاء وخط��ة االنف�ضال واعان 
الدول��ة الكردية امل�ضتقلة عن بغ��داد" . وتابع اأن "حتركات 
اقليم كرد�ضتان نحو اال�ضتفتاء واخلروقات غر الد�ضتورية 
التي تقوم بها كت�ضدير النفط من دون الرجوع اىل احلكومة 
املركزي��ة يف بغداد وعدم االلتزام باملواد القانونية ك�ضفت 
لل�ضع��ب الكردي ان واردات النفط لاقلي��م تتم �رشقتها من 
قبل قيادات يف كرد�ضتان " . وا�ضار ال�ضمري اىل اأن" قيادة 

االقلي��م واحل��زب الدميقراط��ي الكرد�ضت��اين ي���رشان عل��ى 
�ضم��ول الكثر من ارا�ضي نينوى بعملي��ة اال�ضتفتاء، مبينا 
ان �ضيط��رة البي�ضمرك��ة على تلك املناط��ق �ضتحقق النتائج 
املرج��وة لق��ادة اقلي��م كرد�ضت��ان الداع��ني اىل االنف�ضال، 
مبين��ا ان هن��اك طلب��ا ُقّدم للقائ��د العام للق��وات امل�ضلحة 
د. حي��در العبادي بتوجي��ه القطعات االمني��ة اىل املناطق 
املتن��ازع عليه��ا ملن��ع �ضيط��رة البي�ضمركة عليه��ا ". وبني 
اأن "هن��اك جول��ة مفاو�ض��ات  جدي��دة بني بغ��داد واربيل، 
قب��ل اجراء اال�ضتفت��اء املرتقب، الفتًا النظ��ر اىل ان م�ضكلة 
كرك��وك قائم��ة من��ذ ع��ام 2003 ، واالزم��ة القادم��ة بعد 
)داع���ص( �ضتك��ون اال�ضطدام بني االكراد م��ن جهة والعرب 
واملكون��ات االخ��رى م��ن جهة اخ��رى، الفتًا النظ��ر اىل ان 
جن��اح او اخفاق اال�ضتفت��اء هو وبال عل��ى ال�ضعب الكردي 
ب�ضب��ب التج��ارب الفا�ضلة مثل جنوب ال�ض��ودان واالحرتاب 
الداخل��ي فيه ، حمذرا القي��ادات الكردية من زج  مواطنيها 
يف ق��رارات خاطئة، م�ضيفا ان بارازاين يقوم مبغامرة غر 
حم�ضوب��ة نتائجه��ا بان�ض��اء دول��ة كردية  برف���ص عراقي 
واقليمي وعاملي والنتائج ال حتمد عقباها ".                        

حمى رفض االستفتاء تتسع ضده.. 

البرلمان يخول الحكومة إيقافه والمرجعية تطالب بالتهدئة وطهران تهيء أوراقها لإلجهاز عليه 

أزمة مفوضية االنتخابات.. بين خيارين قضاة أو شخصيات تكنوقراط بعيدًا عن هيمنة األحزاب

أطراف نيابية تكشف المستور.. من وقف وراء سرقات خيرات الموصل منذ عام 1991 إلى نهاية داعش

إذا صوت الكرد بنعم لالستفتاء.. معصوم لن 
يبقى رئيسًا للعراق

الساعدي: جهاز مكافحة اإلرهاب مستعد 
لمعركة "قادمون يا حويجة"

بغداد – خاص 

بغداد – خاص

بغداد- ثائر جبار

بغداد – خاص

بغداد  - فادية حكمت 

بغداد- الجورنال نيوز

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

االتحاد العراقي ينتظر رد نظيره 
الكيني بشأن إقامة مباراة ودية

تقارير دولية.. كردستان "دولة وهمية" سجينة داخل قفص القوى اإلقليمية ومحكوم عليها بالموت إن ولدت

العراق يحتجز 1300 من 
زوجات وأبناء إرهابيي داعش


