
  �أعل��ن مدير ناحية جل��والء يف حمافظة دياىل يعقوب 
يو�س��ف، ع��ن ع��ودة �أك��ر م��ن 600 ����رة نازحة �ىل 
منازلها د�خل �لناحية، موؤكد�ً �أن �جمايل �ال�ر �لعائدة 

للناحية جتاوز �ل� 7 �الف ��رة.
 وق��ال يو�س��ف، �إن "�أك��ر من 600 ����رة نازحة متثل 
�لوجب��ة �ل��� 17 ع��ادت �ىل منازله��ا يف �أربع��ة �حي��اء 
�سكني��ة مبرك��ز ناحي��ة جل��والء )70ك��م �سم��ال �رق 
بعقوبة( بعد �كمال تدقيق ملفاتها من �لناحية �المنية 

من حالل جلنة خمت�سة". 

  �أك��د رئي�س جمل�س �لنو�ب �لعر�قي �سليم �جلبوري، 
على �رورة �الإ�ر�ع بفتح منفذ طريبيل �حلدودي 
م��ع �الردن، فيم��ا �أ�س��ار �ىل �أن �إع��ادة فت��ح �ملنفذ 

�ست�سهم يف �إنعا�س �حلركة �القت�سادية للعر�ق. 
وق��ال مدي��ر �ملكت��ب �الإعالم��ي لرئي���س �لربملان 
خالد �لنا�ر يف بي��ان �ن "�الجتماع �الأخري �لذي 
عق��ده رئي�س �لربملان مع وزير �لد�خلية و�لقياد�ت 
�لعلي��ا يف �لوز�رة تن��اول �أهمية �مل�سي با�ستكمال 
�لتح�س��ري�ت �لالزمة للمبا�رة بفتح معرب طريبيل 
�حلدودي"، م�سري�ً �ىل، �أن "�جلبوري �أكد على �أهمية 

�نطالق �لعمل بهذ� �ملعرب �ل�سرت�تيجي". 
و�أ�س��اف �لنا���ر، نق��اًل ع��ن رئي�س �لربمل��ان، �أن 
"�إع��ادة فتح �ملعرب من �ساأنه �أن ي�سهم يف �إنعا�س 
�حلرك��ة �القت�سادي��ة للع��ر�ق وحمافظ��ة �النب��ار 
بخا�س��ة، �لتي باتت بحاجة ما�سة لدعم �قت�سادي 
ي�سه��م يف دف��ع حرك��ة �الإعم��ار و�إنعا���س �حلي��اة 

�القت�سادية ل�سكان �ملحافظة". 
وكان��ت مديرية �ملناف��ذ �حلدودي��ة �لتابعة لوز�رة 
�لد�خلي��ة �أكدت، يوم �الأح��د )22 من �يار 2016(، 
جاهزي��ة منف��ذ طريبيل �حل��دودي م��ع �الأردن يف 
حمافظ��ة �النب��ار، للعم��ل ح��ال مو�فق��ة �حلكومة 
�ملركزية على �فتتاحه، وفيما توقع �قت�ساديون �أن 
ي�سهم ذلك باإنعا�س �ل�سوق �ملحلية، �أكد م�ستوردون 
�أن �فتت��اح �ملنفذ �سي�سهم يف تقليل كلف ب�سائعهم 
وتخفي��ف �ل�سغط على �ملناف��ذ �لو�سطى و�جلنوبية 

رغم "تخوفهم من ��ستهد�ف" تنظيم )د�ع�س(. 
وكان نقي��ب �أ�سح��اب �ل�ساحن��ات �الأردني��ة حممد 
�لد�ود �أكد، يوم �ل�سبت، )�ل� 21 من �أيار 2016(، �أن 
خ�سائ��ر �ململكة من �إغالق منف��ذ طريبيل �حلدودي 

مع �لعر�ق بلغت �أكر من 700 مليون دوالر. 
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وهي هذ� �ل�س��دد كان ل�)�جلورنال( حديثًا مع �سباب 
عا�س��و� هذه �لتجربة �و فكرو� به��ا كو�سيلة للخال�س 

من بط�س �لو�قع وق�سوته
 �حم��د �س��اب يبل��غ م��ن �لعم��ر ٢٣ عاما، حت��دث عن 
ق�س��ة زو�جه �لث��اين بام��ر�أة مي�سورة �حل��ال، قائال: 
على �لرغم من ك��وين متزوج ولدي طفل، لكن ظرويف 
�ملالي��ة �ل�سعب��ة، جعلتن��ي �أت��زوج �م��ر�أة غني��ة يف 
متو�س��ط �لعمر، بعد �أن وعدتن��ي باإعطائي مبلغ لعمل 

م�روع.
 وي�سي��ف: لكن �رعان ما بد�أت �مل�ساكل بيننا، فهي 
تري��د �أن يك��ون �لقر�ر لها، فوج��دت نف�سي يف موقف 
ال �أح�س��د علي��ه، ال ��ستطيع �النف�س��ال عنها، وم�سطر 

مل�سايرتها. 
ويف �ع��رت�ف �خر �أيهاب )كا�سب( مطلق، يقول: كانت 
�منيت��ي �ن �أتزوج �مر�أة حت��ى لو كانت كبرية بال�سن، 
�مله��م تك��ون موظف��ة ومتتلك ر�تب��ًا، وهو م��ا ح�سل 
بالفع��ل، فقد تزوجت من �م��ر�أة �أرملة �أكرب مني ب�10 
�سن��و�ت، بد�فع �لطمع، وبعد ف��رتة ق�سرية من �لزو�ج 
وج��دت �ن �ال�ستمر�ر �مر م�ستحي��ل ب�سبب غياب �لود 

و�الحرت�م بيننا.
 زين��ة تروي حكايته��ا قائلة: يف �إح��دى �ملنا�سبات، 
�لتقي��ت رج��ل كب��ري يف �ل�س��ن، ع��رب يل ع��ن �أعجابه 
و�ب��دى رغبت��ه بالزو�ج مني، �نا فرح��ت جد� و�بلغته 
مو�فقتي، يف حني رف�س �أهلي �لفكرة. لكنني تزوجته 
رغما عنه��م، يف بد�ية �لزو�ج كنت �سعيدة، وبعد �ستة 
�أ�سه��ر بد�أت عالقتن��ا بالفتور، و�كت�سف��ت �نني جمرد 
ن��زوة يف حيات��ه، الأنه كان يريد �ن يت��زوج من فتاة 
�أنيق��ة و�سغرية، ووجد هذه �ملو��سف��ات عندي، وبد�أ 

�لفرق بالعمر يلعب دوره، فقررت �النف�سال منه. 
وتتاب��ع زينة حديثها: �لكثري من �ل�سابات من �مثايل 
يقعن يف ه��ذ� �ملطب �خلاطئ، ب�سبب �لكالم �ملع�سول 
و�للطي��ف، وحماول��ة حتقي��ق �الأح��الم عل��ى عجالة، 
ب��دون كف��اح. لتك��ون نهاية �لق�س��ة )م��ع �ل�سالمة(، 
لك��ن قبل �عرت�فه��ا �ساألتها هل يعت��رب زو�جها، زو�ج 
م�سلح��ة؟ فاأجابتني وبكل ثقة: نعم، الأنه كان يهوى 

�سغري�ت �لعمر، وهذ� هو �ب�سع �أ�ساليب �ال�ستغالل. 
و�م��ا ريام ) طالب��ة جامعية ( فتق��ول : تزوجت بناء 
على رغبة و�لدي، بان يزوجني ل�سخ�س تاجر، الأكون 
�ن��ا كال�سفقة �لتجارية بني �ب��ي وزوجي، و�نا �ليوم 
نادم��ة جد� على قبويل بهذ� �ل��زو�ج. ال تعرت�س مينا 
علي على هذ� �ل��زو�ج مبينة من خالل �بد�ء ر�أيها �نه 
ال با���س عندما يريد �ن يتزوج رجل من �مر�أة موظفة 
به��دف �ال�ستفادة م��ن ر�تبه��ا لتدبري �س��وؤون �حلياة 
�أ�سا�سه��ا  �لزوجي��ة، الأن �حلي��اة �لزوجي��ة �لكرمي��ة، 

�لتعاون بني �لطرفني. 
ي ح��ني ت��رى �سجى �ن زو�ج �مل�سلح��ة حمكوم عليه 
بالف�سل منذ بد�يته، ونتيجته �لتفكك �ال�ري، خا�سة 
�إذ� كان هذ� �ملو�سوع �سريتبط به �طفال، فيكونو� هم 

�ل�سحية.

�أجم��د حمم��د )�عالم��ي( ي��رى �أن �أك��ر �لزيج��ات يف 
�لوق��ت �حلا���ر ه��ي زيج��ات م�سلح��ة، و�لدليل هو 
مبجرد زيارة �ي حمكمة جند طو�بري �لطالق �أكر من 
طو�ب��ري �لزو�ج، ل�سباب ال تتجاوز  �عمارهم18 عاما 
"طي�س �سبابي" �و م�سالح �هل متبادلة وغريها من 
�حل��االت �الأخ��رى. ه��ي زو�ج كب��ار �ل�س��ن و��سحاب 
�مل��ال و�لروة من قا�ر�ت م�ستغلني �لو�سع �ملادي 
الأهلهن وبالتايل �أ�سبح �لزو�ج غاية وم�سلحة تنتهي 
بزو�ل �لغاية. وترى �لباحثة د. �ينا�س �ملطلب �أن هذ� 
�لنوع من �لزو�ج حمكوم عليه بالف�سل الأنه يفتقر �ىل 
�حل��ب و�الحرت�م �ملتب��ادل �لذي يج��ب �ن يكون بني 
�لزوج��ني، تتنام��ى يف �أجو�ئ��ه �الناني��ة و�مل�سلحة، 
الأن��ه نت��اج ل�سفقة جتاري��ة �و �رك��ة �قت�سادية يف 

نف�س �لوقت.

األوضاع االقتصادية واألمنية اوجدتهم 

اطفال الشوارع... ضحايا اليوم , ارهابيو المستقبل
 �مل�سكلة �ن هوؤالء �الطفال ي�سكلون ن�سبة كبرية 
ويعمل��ون �سم��ن جمموع��ات غالبة م��ا يتحكم 
به��م �سخ�س و�ح��د مقابل �عطائه��م �لقليل من 

�لطعام و�ل�سكن.
ول��كل منه��م ق�س��ة وحادث��ة وقد �ج��ربو� على 
ممار�س��ة "�لت�سول" من خ��الل �جبار �الهل لهم 
من جهة ومن ظ��روف �ملجتمع من جهة �خرى 
فان هن��اك �سببني رئي�سيني و�سعا �الطفال يف 
هذ� �ملوق��ف )�قت�س��ادي و�أمني( ف��اأن �لو�سع 
�القت�سادي �ل�سع��ب لدى �لكثري من �لعو�ئل قد 
�جربه��م على زج �طفاله��م يف �ل�سارع من �جل 

�لتخفيف من �لو�قع �ملعي�سي �ل�سعب لديهم.

 �أم��ا �جلان��ب �المن��ي فتمثل يف �الره��اب وما 
حمل��ه م��ن �أم��ور �لق��ت بظاللها عل��ى �ملجتمع 
فم��ن خ��الل �لتفج��ري�ت �الجر�مي��ة يف �ماكن 
خمتلف��ة و�غلبها تركز يف جتمعات عمل �لطبقة 
�لفق��رية "�لب��اب �ل�رقي ، �ماك��ن جتمع عمال 
�لبناء ،�ملطاعم �ل�سعبي��ة ،.....�لخ" و�الغتياالت 
�لع�سو�ئي��ة فق��د قت��ل �الب وت��رك خلف��ه عائلة 
كبرية لي�س لديها معيل غريه و�مام هذ� �لظرف 
جل��اأ �طف��ال �لعائل��ة للعم��ل يف �ل�س��و�رع وال 
عم��ل �سهل و�ف�س��ل جلمع �مل��ال �مامهم �سوى 

"�لت�سول"
 . لبن��ى "10 �سن��و�ت" طفل��ة ترك��ت �ملدر�س��ة 
ب�سبب �لظ��روف �ل�سعبة �لتي تو�جهها عائلتها 
فو�لده��م ��سي��ب باإح��دى �لتفج��ري�ت ��ساب��ة 

�لذي��ن  و�خوته��ا  "معوق��ًا"  جعلت��ه  خط��رية 
ي�سغرونه��ا �سن��ًا ، لبن��ى مل جتد �س��وى �جلدية 
لتعيل به��ا �لعائلة �ملتكونة م��ن 6 �أفر�د �لذين 
ي�سكنون يف بيت �أيجار ،تتطرق �البو�ب وجتل�س 
يف �ل�س��و�رع وتتو�سل بامل��ارة لتعود م�ساًء �ىل 
بيته��ا ومعها مبلغ م��ن �ملال وبع���س مالب�س 

و�لقليل من �لطعام.. 
عل��ي "7�سن��و�ت" يق��وم باجلدي��ة م��ع �سقيقته 
"حنني 8 �سنو�ت" من �جل �ن ي�ستطيعو� �لعودة 
للعائل��ة �لكب��رية �لت��ي تفتق��د �ىل �الخ �الك��رب 
و�الب ،ح�سام يق��ول �ن بع�س �ملال �لذي يعود 
ب��ه �ىل عائلت��ه مع �سقيقته هو م��ا يبقيهم على 
قي��د �حلياة ،وي�سي��ف �نه يريد ت��رك هذ� �لعمل 
ويري��د �لدر��س��ة و�ن��ه يبكي عندما ي��رى بع�س 

�الطفال �لذين يرتادون �ملدر�سة.
د. علي حم�سن باحث يف علم �لنف�س �الجتماعي" 
يق��ول �ن هوؤالء �طفال مهم�سون، يحتاجون �ىل 
عناية خا�سة و�نهم ميتازون مب�ستوى تعليمي 
مت��دن وغالبيتهم مل تكمل �ملرحل��ة �البتد�ئية، 
تق��وم  �ن  �ملخت�س��ة  �ملوؤ�س�س��ات  عل��ى  و�ن 
بحمالت �كر تكثيفا و�ن يتم ت�سنيف �ملناطق 
�ملتو�جدون فيها من �جل توعيتهم و�الخذ بهم 

�ىل حياة جديدة خالية من �لت�سول �و �لعنف.
وي�سي��ف عل��ي "�نن��ا يج��ب �ن نتفه��م ق�سي��ة 
�طف��ال �ل�س��و�رع و�نه��م ق�سو� م��دة طويلة يف 
�ل�سارع يت�سولون وي�رقون ويعتدون يف بع�س 
�الحيان وه��م يفكرون باملخ��در�ت و�الباحية 
ب�س��ورة م�ستم��رة فيج��ب �ن تك��ون بد�ي��ة حل 

�مل�سكلة من هذه �جلو�نب"
�طف��ال  �نه��م  �سن��ة" يوؤك��د   58" �مي��ن  �ب��و   .
�سائع��ون يف هذ� �ملجتمع وهم مهم�سني بدون 
�أ�رة وتعليم وينت�ر بينهم �المية ويكون �ملال 
ه��و �لهدف م��ن معي�سته��م وي�سع��ون للح�سول 
علي��ه ب�ستى �لطرق و�ن ه��ذه �لظاهرة يف حالة 
تز�يد م�ستمر ويجب و�سع حلول لها ومعاجلتها 
و�ن عل��ى �مل�سوؤولني �سو�ء من �رطة جمتمعية 
�و موؤ�س�س��ات خريي��ة �و موؤ�س�سات جمتمع مدين 
�ن تعي��د ه��وؤالء �ىل ح�س��ن �ملجتم��ع ومقاع��د 
�لدر��س��ة م��ن جدي��د. وي��رى �ب��و �مي��ن �ن عدم 
�ل��كايف به��ذ� �ملو�س��وع ق��د يول��د  �الهتم��ام 
جمرم��ني يف �مل�ستقبل بل وحتى �رهابيني و�ن 

�غلب �لفتيات يتعر�سن لالعتد�ء.

بغداد- لميس عبد الكريم

  ظاهرة "اأطفال ال�شوارع" من 
امل�شاكل املنت�شرة يف املجتمعات 

وحتاول الدول حلها ب�شتى الطرق 
, ترتاوح اعمار هوؤلء الأطفال 
من14-7 �شنة وي�شنفون اىل 

فئتني )اطفال يف ال�شوارع - اطفال 
ال�شوارع( وان الفئة الوىل تعي�ش 
طول النهار يف ال�شارع ثم يعودون 
اىل اهلهم يف الليل , اما فئة اطفال 
ال�شوارع فهم يعي�شون يف ال�شارع 

ول ميتلكون عائلة ويقومون 
بـ"الت�شول "

  الزواج موؤ�ش�شة عميقة ال�شراكة 
ُتبنى على قيم ان�شانية عالية حتى 

تكون بيئة �شاحلة لإخراج افراد 
ا�شحاء اىل املجتمع , اما اذا كان 
زواجا بنية امل�شلحة �شقطت عنه 

هذه العتبارات الن�شانية وحتول 
اىل �شفقة جتارية يف بور�شة 

احلياة اخلا�شرة. 

انطالق حملة كبرى لتطهير وتنظيف مدينة بيجي 
والصينية من العبوات واأللغام 

مجلس ميسان يطالب بإلغاء قرار 300 الذي 
يشترط البناء العمودي للموظفين

نزوح ) 1739( عائلة من قضاء الشرقاط

الفشل عنوانه الدائم ..عندما يكون الزواج ايضا صفقة تجارية

 �أك��د حماف��ظ �سالح �لدين، �حمد �جلبوري �الحد عن �نطالق حملة كربى لتطهري 
وتنظيف مدينتي بيجي و�ل�سينية �سمايل مدينة تكريت مب�ساركة �جلهد �لهند�سي 

�لع�سكري و�حل�سد �ل�سعبي و�لدو�ئر �خلدمية يف �ملحافظة كافة.
 و�و�س��ح �جلبوري يف بياٍن له ع��ن “�نطالق حملة كربى لتطهري وتنظيف ورفع 
�النقا���س عن مدينة بيج��ي �ملنكوبة وناحي��ة �ل�سينية �للت��ان �سهدتا عمليات 
�رهابي��ة وع�سكرية حطمت بناها �لتحتية بالكامل” م�سري�ً �ىل �ن “�حلملة تاأتي 
�سم��ن برنامج حكوم��ة �ملحافظة يف �عادة وتاأهيل ق�س��اء بيجي وتطهريه من 
�اللغ��ام و�ملفخخ��ات ورفع �أنقا�س �ملن��ازل و�ال�سو�ق و�لدو�ئ��ر �حلكومية �لتي 

تعر�ست للتفجري و�لهدم” 
مو�سح��ًا �ن “عودة �هايل �لق�ساء باتت الزمة وعلى �حلكومة �ملركزية �ال�ر�ع 
يف �ط��الق �م��و�ل �عادة بن��اء �ملدين��ة ال�سيما بع��د تعر�سها لعملي��ات �رهابية 

��سبحت فيها بيجي منكوبة بن�سبة ١٠٠٪”. 
ودع��ا �جلب��وري “�ملجتمع �ل��دويل و�ملنظم��ات �الن�سانية و�الغاثي��ة �ىل زيارة 
مدين��ة بيج��ي �ملنكوب��ة و�لوقوف على ح��االت �خل��ر�ب و�لدمار �ل��ذي حل بها 

وببناها �لتحتية و�مل�ساهمة يف �عادة تاأهيلها وعودة �لنازحني �ليها”. 

 طال��ب جمل�س حمافظة مي�س��ان رئا�سة �لوزر�ء باإلغ��اء قر�ر300 و�لذي مت 
مبوجب��ة منع توزيع �الر��سي عل��ى �ملوظفني.  وقال رئي���س �ملجل�س منذر 
�ل�س��و�ي يف بيان له رئا�سة جمل�س �لوزر�ء باإلغاء قر�رها 300لعام 2013 
�ل��ذي مين��ع �سم��ول �ملوظفني م��ن قط��ع �الر��س��ي �ل�سكني��ة يف �ملحافظة 
و�القت�س��ار على �لبناء �لعمودي.  و��س��اف بالنظر لالزمة �ملالية �لتي مير 
به��ا �لبلد و�لت��ي �دت �ىل توقف م�ساريع �لبناء �لعم��ودي من قبل �لوز�ر�ت 
ندعو �ىل توزيع �الر��سي للمو�طنني و�لغاء �لقانون ب�سكل تام حتى جتاوز 
�الزم��ة �ملالي��ة.  م��ن جانب��ه رد مكتب رئا�س��ة �لوزر�ء عل��ى طلب حمافظة 
مي�س��ان، باأن مو�س��وع �لغاء �لقر�ر هو قي��د �لدر��سة و�سيتم �ج��ر�ء ما يلزم 

بح�سب �لقر�ر�ت �لتي يتم �لتو�سل لها.

 �علن��ت وز�رة �لهجرة و�ملهجرين �لعر�قية، �م�س ع��ن ��ستقبال )70( عائلة 
نازحة من �لنو�حي و�لقرى �لتابعة لق�ساء �ل�رقاط مبحافظة �سالح �لدين 
�ثر عمليات حترير �لق�ساء ونو�حيه و�لقرى �ملحيطة به، يف مركز ��ستقبال 
�لنازح��ني يف ق�س��اء بيجي. وقال��ت وز�رة �لهجرة يف بيان له��ا �ن " كادر 
ف��رع �س��الح �لدين ��ستقب��ل )70( عائل��ة نازحة من مناطق �أط��ر�ف ق�ساء 
�ل�رق��اط �أثناء عملي��ات حترير �لق�ساء من ع�ساب��ات د�ع�س �الرهابية يف 
مرك��ز ��ستقبال �ال���ر �لنازحة يف ق�ساء بيجي" . و�و�س��ح �لبيان، �نه "مت 
توزي��ع �مل�ساع��د�ت �الغاثي��ة بينهم مت�سمن��ة �سلة غذ�ئية و �سل��ة �سحية"، 
م�س��ري� �ىل �ن "جمموع �لعو�ئل �لنازحة من مناطق �طر�ف ق�ساء �ل�رقاط 

منذ �ليوم �الأول ولغاية �ليوم بلغت )1739( عائلة نازحة" 

حقيبة 
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الجورنال-لميس كريم ثابت

�علن��ت وز�رة �لرتبية �سمول طلب��ة �لثالث �ملتو�سط و�ل�ساد�س �البتد�ئ��ي من �لر��سبني بثالثة 
درو���س ، بامتحانات �لدور �لثاين ، د�عية طلبتنا �الأعز�ء ال�ستثمار هذه �لفر�سة وتعوي�س ما 
فاتهم . وذكر بيان للوز�رة �إن هيئة �لر�أي �أقرت يف �جتماعها �ليوم �الأحد ، وبناء على توجيه 
�لوزي��ر ، ه��ذ� �لق��ر�ر ، موؤكدة �نه جاء ملنح طلب��ة �لثالث �ملتو�سط و�ل�ساد���س �البتد�ئي �لذين 

ر�سبو� بثالثة درو�س �لنجاح ، فر�سة جديدة ، للحاق بزمالئهم ، من �لناجحني ".

�أ�س��درت حمكم��ُة �جلناي��اِت �ملخت�س��ة بالنظ��ِر بق�ساي��ا 
�لنز�ه��ِة �الحد حكمني غيابيني ُمْنف�سَل��نِي بحِقّ منت�سبني 
�ثن��ني �سابق��ني يف وز�رة �لع��دل وحمافظة بغ��د�د؛ لثبوت 
تعاطيهم��ا �لر�س��وة. وقال��ت د�ئ��رُة �لتحقيق��اِت يف هيئ��ِة 
�لنز�ه��ِة، يف بي��ان ،�ن "�ملحكم��ة �أ�سدرت حكم��ًا غيابيًا 

يف �لق�سي��ة �الأوىل بح��ِقّ �مل��د�ِن �له��ارِب )ح .ح.م( �ل��ذي 
�ة،  كان يعم��ل حار�سًا �إ�سالحّيًا يف د�ئرِة �الإ�سالِح �لعر�قَيّ
ة  َة �سِت �سنو�ٍت، ��ستناد�ً �إىل �أحكام �ملاَدّ يق�س��ي ب�سجِنِه مَدّ
، ُمو�سحًة  316 /�ل�سِقّ �الأول من قانوِن �لعقوباِت �لعر�قِيّ
�أَنّ �مل��د�َن �أق��دم عل��ى ��ستغ��الِل موقِع��ِه �لوظيف��ِيّ وق��ام 
مب�ساومِة زوجِة �أحِد �ملوقوفني و�أخذ منها مبلغ )10�آالف 

ٍة باإطالِق �ر�ِح زوِجها". دوالر( مقابَل وعوٍد وهمَيّ

شمول الطلبة الراسبين بثالثة دروس 
بامتحانات الدور الثاني

الحبس لست سنوات 
على موظفين اثنين سابقين بقضية رشوة
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عودة أكثر من 600 اسرة 
نازحة الى بغداد

الجبوري يؤكد ضرورة اإلسراع 
بفتح منفذ طريبيل الحدودي


