
العبيدي،  جميلة  الوطنية"  "ائتالف  عن  النائبة  اك��دت 
عرقلة  على  تعمل  ال�سيا�سية  الكتل  بع�ض  ان  الثالثاء،  
الإ�سالحات التي يقوم بها رئي�ض الوزراء حيدر العبادي.

وقالت العبيدي ، ان "بع�ض الكتل تنظر اىل م�ساحلها قبل 
عرقلة  على  تعمل  اليوم  نراها  لذا  العامة،  البلد  م�سلحة 
التي  ال�سالحية  واخلطوات  املواطن،  تهم  التي  القوانني 

يقوم بها رئي�ض الوزراء".
واأ�سافت ان "تلك الكتل �سّكلت جلانا اقت�سادية يف بع�ض 

الوزارات من اجل خدمة الأحزاب التي تنتمي اليها".
وكان املتحدث با�سم مكتب العبادي �سعد احلديثي قال، 

لتقدمي  زمنيًا  �سقفًا  يحدد  مل  ال��وزراء  جمل�ض  رئي�ض  ان 
يبحث  لكونه   ، الربملان  اىل  ال�ساغرة  ال���وزارات  ا�سماء 
ال�سيا�سية  الكتل  مع  م�سرتكة  روؤي��ة  ايجاد  عن  حاليا 
لالتفاق على ال�سخ�سيات التي يتم تر�سيحها ، موؤكدا ان 
النواب قبل احل�سول على  العبادي لن يذهب اىل جمل�ض 

دعم لل�سخ�سيات املر�سحة من قبله .
بعد  ا�ستقالته  قدم  الغبان  حممد  الداخلية  وزير  ان  يذكر 
املا�سي  متوز  من  الثالث  يف  الجرامي  الكرادة  تفجري 
والذي راح �سحيته اكرث من 500 مدين بني �سهيد وجريح.
يف حني  �سوت جمل�ض النواب على �سحب الثقة من وزير 
القناعة  عدم  على  ت�سويته  بعد  العبيدي  خالد  الدفاع 

باجوبة العبيدي خالل ا�ستجوابه يف الربملان.

الثالثاء،   ، دي��اىل  حمافظة  جمل�ض  طالب 
امل�ساعدات  انقطاع  اأ�سباب  يف  بالتحقيق 
مت  زراعي  حلو�ض  العائدة  الأ�رس  اآلف  عن 
حتريره �رسقي ب عقوبة منذ اأربعة اأ�سهر، يف 
حني اأ�سار اىل "عدم وجود اإن�ساف وعدالة 
املناطق  ب��ني   " امل�����س��اع��دات  ت��وزي��ع  يف 

املحررة.
وقال ع�سو جمل�ض دياىل كرمي اجلبوري  اإن 
تقدمها  كانت  التي  الإن�سانية  امل�ساعدات 
منظمات دولية ووزارة الهجرة واملهجرين 
انقطعت عن اآلف الأ�رس العائدة من النزوح 
الق�رسي يف حو�ض �رسوين، )45 كم �رسقي 
من  متتالية  اأ�سهر  اأربعة  ومل��دة  بعقوبة(، 

دون اأ�سباب منطقية.
ب�"فتح  دي��اىل  جمل�ض  اجل��ب��وري  وط��ال��ب 
امل�ساعدات  انقطاع  اأ�سباب  ملعرفة  حتقيق 
م�سريا  �رسوين"،  حو�ض  ع��ن  الإن�سانية 
يف  وعدالة"  اإن�����س��اف  وج���ود  "عدم  اىل 
املحررة  املناطق  بني  امل�ساعدات  توزيع 
التخمة  تعاين  املناطق  بع�ض  ان  ،موؤكدا 
مهملة  مناطق  هناك  بينما  امل�ساعدات  يف 
النازحني  من  للكثري  امل�ساعدات  ت�سل  ومل 

العائدين اليها.
خارطة  تبني  �رسورة  اىل  اجلبوري  واأ�سار 
لكل  الإن�سانية  للم�ساعدات  من�سفة  توزيع 
املناطق املحررة يف دياىل وفق اإطار بعيد 
عن املح�سوبية "لن النازحني هم يف اأم�ّض 

احلاجة للم�ساعدات خالل الوقت احلايل".

على  اخلام�ض  اأ�سبوعها  املو�سل  معارك  اختتمت 
ال�سعبي  واحل�سد  العراقية  القوات  متكن  بعد  التوايل، 
املتمثلة  طالئعها  وو�سول  جديد،  تقدم  حتقيق  من 
�سكنية  اأحياء  اإىل  الإرهاب  باجلي�ض وجهاز مكافحة 

جديدة متثل عمق ال�ساحل الأي�رس ملدينة املو�سل.
ال�سكنية  الأح��ي��اء  داخ��ل  اإىل  القتال  انتقال  وم��ع 
حيال  املخاطر  حجم  وزي��ادة  بال�سكان،  املاأهولة 
من  حملية  م�سادر  اأك��دت  هناك،  املدنيني  م�سري 
باتوا  مدين  مليون  من  اأكرث  نحو  اأن  املو�سل  داخل 
يجري  االتي  الأحياء  يف  منازلهم  داخل  حما�رسين 
مقتل  ع��ن  تقارير  حتدثت  ح��ني  يف   ، القتال  فيها 
واإ�سابة ع�رسات املدنيني بفعل الق�سف وال�ستباكات 
يرفع  ما  وه��ذا  الأن��ق��ا���ض،  حتت  ي��زال  ل  وبع�سهم 
منذ  املو�سل  معركة  �سحايا  عدد  ارتفاع  احتمالت 
قتيل  األفي  من  اأك��رث  اإىل  اليوم،  ه��ذا  حتى  بدايتها 
اعداد  فاقت  بينما  واأطفال  ن�ساء  غالبيتهم  وجريح 
عمليات  انطالق  منذ  �سخ�ض  األف   68 ال�  النازحني 

التحرير )قادمون يا نينوى( .

ويف الوقت الذي �سيطرت القوات العراقية ب�سكل �سبه 
املو�سل،  يف  �سكنية  ومنطقة  حيًا   17 على  كامل 
والقد�ض  وال�سالم  والوحدة  وامليثاق  وهي)ال�سيماء 
والكرمة وعدن والزهراء والإخاء وال�سماح والنت�سار 
والبكر  وعربجية  والقاد�سية  وكوكجلي  والتلفزيون 
عمق  متثل  اأحياء  اإىل  للقتال  الن  انتقلت  واملثنى(، 
الكثافة  حيث  من  املو�سل  ملدينة  الأي�رس  ال�ساحل 

ال�سكانية.
�سهدت  املعارك  اأن  ذكرت  عراقية   ع�سكرية  م�سادر 
اأحياء  اإىل  "برامز"  دب��اب��ات  دخ��ول  الأوىل  للمرة 
املدينة ومن خاللها توغل اجلنود وعنا�رس الوحدات 

اخلا�سة اإىل الأحياء اجلديدة يف املو�سل.
يف املقابل، نفذ داع�ض عدداً من العمليات النتحارية 
الإره��اب،  مكافحة  وجهاز  اجلي�ض  قوات  ا�ستهدفت 
اأن توقف  اأوقعت خ�سائر يف �سفوفها، لكن من دون 

القوات العراقية تقدمها. 
العراقي،  باجلي�ض   16 الفرقة  يف  الركن  العقيد  واأكد 
علي البهاديل، ح�سول تقدم ملحوظ للقوات امل�سرتكة 
، واأ�سار اإىل ان نهر دجلة يف قلب املو�سل، بات يبعد 
القوات املهاجمة نحو خم�سة كيلومرتات، معربًا  عن 

عن اأمله بالو�سول اإليه قبل انتهاء ال�سهر اجلاري. 
وك�سف عن اأنه يتم اإيقاف القتال مع غروب ال�سم�ض، 
ملنح فر�سة للجنود للراحة وتعزيز املواقع الدفاعية 

ورفع الألغام.
املو�سل  اأحياء  معارك  يف  المريكي  ال��دور  عن  اما 
"ي�ساركون  المريكيني  اإن  البهاديل  قال  ال�رسقية، 
يف الغطاء اجلوي واملدفعي وطائرات م�سرية لت�سوير 

حتركات داع�ض بني الأزقة". 
موؤكداً اأن "القتال مل يعد يدور على الأ�سوار الفرتا�سية 
وكوكجلي  والقد�ض  الكرمة  اأحياء  )وهي  للمو�سل" 

وغريها(، بل بات الآن فعليًا داخل املدينة.
للقيادة  مركزا  اجلوية،  القوة  طائرات  دم��رت  حيث 
ب�رسبة  الرهابي  داع�ض  لتنظيم  تابعًا  وال�سيطرة 

جوية غربي مدينة املو�سل.
القوة  "طائرات  اإن  بيان  يف  الدفاع  وزارة  وقالت 
قبل  من  دقيقة  معلومات  اإىل  ا�ستناداً  نفذت،  اجلوية 
املديرية العامة لال�ستخبارات والأمن، �رسبة ناجحة 

يف قرية العربة �سمن ق�ساء تلعفر".
واأ�سافت اأن ال�رسبة اأ�سفرت عن تدمري مركز للقيادة 
خمازن  وتدمري  الإرهابيون،  ي�ستخدمه  وال�سيطرة 

الفرحان  القلعة يف منطقة  النا�سفة يف حي  للعبوات 
الإعالم  فريق  اأف��اد  حني  يف  تلعفر.  لق�ساء  التابعة 
احل�سد  ق��وات  ب��اأن  ال�سعبي،  للح�سد  التابع  احلربي 

حررت قرية ال�رسيعة اجلنوبية، غربي املو�سل.
ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  ان  له  بيان  يف  الفريق  وق��ال 
حررت قرية ال�رسيعة اجلنوبية، �سمن القاطع الغربي 

ملدينة املو�سل.
ال�رسيعة  ق��ري��ة  ح��ا���رست  "القوات  اأن  واأ���س��اف، 

ال�سمالية، متهيدا لتحريرها".
ويف ما يتعلق باملحور اجلنوبي، ل يزال القتال متعرثاً 
يف منطقة البو يو�سف قرب مطار املو�سل الدويل من 
املحور اجلنوبي املطل على ال�ساحل الأمين للمدينة.  
و�سهد املحور ال�سمايل وحتديداً منطقة تلكيف، توقفًا 
من  اخلا�سة  ال��وح��دات  انتقال  ب�سبب  للقتال  تامًا 
جهاز مكافحة الإرهاب والتدخل ال�رسيع اإىل املحور 

ال�رسقي لدعم القتال داخل اأحياء املدينة.
رائد  الفريق  الحتادية،  ال�رسطة  قائد  اأكد  ذلك،  اإىل 
�ساكر جودت، الذي اأكملت قواته ال�سيطرة على املحور 
اجلنوبي للمو�سل، عزم الحتادية على ح�سم املعركة 

خالل الأيام القليلة املقبلة.

الإن�سانية  امل�ساعدات  اأن  بريطانيا  اأعلنت  حني  يف 
اأهبة  على  خميمات   7 جتهيز  من  متكنت  الدولية 
املو�سل،  مدينة  من  نازح  األف   55 لإيواء  ال�ستعداد 
مواقع  لبناء  مت�سارعة  دولية  خطوات  عن  وك�سفت 

جديدة قادرة على ا�ستيعاب 450 األف نازح.
وقال املتحدث با�سم احلكومة الربيطانية يف ال�رسق 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا اإدوين �سمواأل، يف تقرير ن�رسه 
للحكومة  التابع  الإقليمي  والتوا�سل  الإع��الم  مركز 
التحالف  اأن دول  توؤكد  الأرقام  اإن هذه   ، الربيطانية 
كبرية  اأول��وي��ة  تعطي  بريطانيا  فيها  مب��ا  ال���دويل 

مل�ساعدة ال�سكان النازحني من املو�سل.
موؤكداً اأن التحالف الدويل وجمتمع املانحني يعمالن 
املتحدة  والأمم  العراقية  احلكومة  مع  وثيق  ب�سكل 
والتمويل  الدعم  لتقدمي  الأخرى  الدولية  واملنظمات 
الالزمني ل�سمان اإيواء النازحني من املو�سل وتلبية 

حاجاتهم الأ�سا�سية يف اأح�سن الظروف. 
على  رئي�سي  ب�سكل  يعمل  ال��دويل  التحالف   " وا�سار 
للنازحني  ت�سمح  ال��ت��ي  املالئمة  ال�����رسوط  ت��وف��ري 
بالعودة اإىل ديارهم متى اأرادوا ذلك ومتى كان ذلك 

اآمنا ف�سال عن تاأمني الغذاء واملاء والأدوية لهم".

"هذا  قائال  الربيطاين  الإع��الم��ي  املتحدث  وتابع   
ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سية  اأي�سا  �ساعد  الدعم 
ل�سوؤون الالجئني بالعراق على افتتاح خميم جديد يف 
قرية ح�سن �سام لإيواء الأ�رس العراقية النازحة حديثا 
اأ�رسة، اأي   1800 من املو�سل، القادر على ا�ستيعاب 
اأمال  خميم  اإىل  اإ�سافة  �سخ�ض،  األف   11 يقارب  ما 
غربي املو�سل القادر على ا�ستيعاب 18،000 نازح 

مع توفرياملواد الأ�سا�سية لهم".
وا�ساف �سمواأل ان الدعم �سمل كذلك تقدمي امل�ساعدة 
يف  اأمرا�سًا  يعانون  �سخ�ض   1400 لنحو  الطبية 
اآبار  املنبعثة من  الغازات  التنف�سي من جراء  اجلهاز 

نفط اأحرقها داع�ض يف القيارة.
ي�سار اإىل اأن دول التحالف توفر كذلك فرقا ع�سكرية 
العراقية يف جهودها  الأمنية  القوات  ت�ساعد  ومدنية 
وك��ان  للنازحني.  الإن�سانية  امل�ساعدات  لتقدمي 
ال�سيف  يف  تعهد  داع�ض  ملحاربة  ال��دويل  التحالف 
املا�سي بتقدمي اأكرث من 200 مليون دولر للحكومة 
تقودها  التي  الإن�سانية  امل�ساعدة  وعمليات  العراقية 
الأمم املتحدة وجهود تثبيت الإ�ستقرار واإزالة الألغام 

حت�سريا ملعركة املو�سل.  

مجلس ديالى: ال عدالة في توزيع المساعدات بين المناطق المحررة

القانون فردو�ض  ائتالف دولة  النائبة عن  و�سفت 
ال�سيا�سية  الت�سوية  وثيقة  ،ال��ث��الث��اء،  ال��ع��وادي 
املطلوبني  "،حمذرة من عودة  املوقوتة  ب�"القنبلة 
من دواع�ض ال�سيا�سة، حتت مظلة ت�سفري امل�سكالت 

او الت�سوية ال�سيا�سية.
حتاول  اأطرافًا  هناك  ان  بيان  يف  العوادي  وقالت 
ه��وؤلء  ع��ودة  ال�سيا�سية  الت�سوية  ورق��ة  ت�سمني 
جملة  نرف�سه  ما  "وهذا  اأممي،  غطاء  حتت  لتكون 
وتف�سيال". واكدت العوادي، ان الت�سوية ال�سيا�سية 
الد�ستور  احرتام  اأ�س�ض  على  مبينة  تكون  اأن  يجب 

اخطاء  جمرد  لي�ض  الأم��ر  لن  العراقي،  والق�ساء 
مرتبط  امن��ا  للت�سوية،  تخ�سع  ان  ميكن  ب�سيطة 
يف  وت��رك  والإره���اب  للقتل  تعر�ض  كامل  ب�سعب 
حياته اآثارا موؤملة خّلف جي�سا من اليتام والأرامل 
الجتماعية  المرا�ض  عن  ناهيك  املعيل،  وفقدان 

الخرى كالفقر والعوز.
خرق  على  املبنية  ال�سيا�سية  الت�سوية  ان  وتابعت 
قنبلة  هي  امنا  ت�سوية  لي�ست  الجتماعية  العدالة 
وقت  اي  يف  لالنفجار  تعود  اأن  ميكن  موقوتة 

وميكن ان تعاود التدمري من جديد.
قبل  تنفذ  ان  يجب  مقدمات  "هناك  واأو�سحت، 
الت�سوية ال�سيا�سية اأولها حماكمة الرهابيني مهما 

بت�سليم  كرد�ستان  اإقليم  يقوم  واأن  �سفتهم،  كانت 
جميع املتهمني بالإرهاب اىل احلكومة املركزية، 
حينها ميكن التفكري بعقد ت�سوية �سيا�سية وت�سفري 
امل�سكالت". من جانبه اكد النائب عن كتلة الحرار 
ماجد الغراوي، عدم احلاجة اىل ت�سوية �سيا�سية ل 
ميكن تطبيقها على ار�ض الواقع، يف حني ا�سار اىل 
حاجة العراق لتفعيل ال�سالح وحماربة املف�سدين 

وت�رسيع القوانني املهمة .
ال�سيا�سية  الت�سوية  عد  له  ت�رسيح  ويف  الغراوي 
الكثري  مع  وطنية  م�ساحلة  عقد  اجل  من  حماولة 
من ال�سخ�سيات التي �سدرت بحقها مذكرات قب�ض 
موؤكدا   ، الرهابية  التنظيمات  مع  تواطئها  ب�سبب 

عدم احلاجة اىل ت�سوية تكون عبارة عن حرب على 
الواقع بقدر  ورق ول يكون لها تطبيق على ار�ض 
حماربة  خ��الل  من  ال�سالح  تفعيل  اىل  احلاجة 
تخدم  التي  املهمة  القوانني  وت�رسيع  املف�سدين 

م�سلحة ال�سعب العراقي.
املحا�س�سة  �رسعنة  ع��دم  ���رسورة  على  م�سددا 
المني  التدهور  اىل  بالعراق  ادت  التي  الطائفية 
اىل  بحاجة  "العراق  ان  اىل  النظر  واملايل،لفتا 
والتغيري  احلكومية  املنا�سب  ت�سلم  يف  املهنية 
الوزاري ال�سامل وتغيري هيئة النزاهة واعادة النظر 
النتخابات حتى تكون هنالك م�ساواة  يف قانون 

وعدالة حقيقية للمرحلة القادمة".
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بغداد - متابعة

بغداد – الجورنال نيوز

دولة القانون: التسوية السياسية يجب ان تكون مبينة على احترم الدستور 
توقعات بتعديل قانوني التقاعد واالنتخابات 

خالل االيام المقبلة

استراليا تستعد الستقبال المزيد من طالبي 
اللجوء العراقيين

التغيير تضع شروطها قبل الشروع في 
حوار مع البارزاني 

بغداد_متابعة :  توقعت كتلة املواطن النيابية، الثالثاء، اأن ت�سهد الأيام املقبلة تعديل 
والت�سويت على قانون املحكمة الحتادية، يف  والتقاعد املوحد  النتخابات  قانوين 

حني اأ�سارت اإىل اأن بع�ض القوانني مت�ض حياة املواطن ول ميكن تاأجيلها.
وقال املتحدث با�سم الكتلة حبيب الطريف يف ت�رسيح اإن الكتل ال�سيا�سية يف الربملان 
ب�سبب ق�رس  منذ فرتة  واملعطلة  املهمة  القوانني  اقرار  نهائية ب�رسورة  قناعة  لديها 
الفرتة املتبقية لعمر جمل�ض النواب اإ�سافة اىل وجود بع�ض القوانني التي مت�ض حياة 

املواطن ب�سكل مبا�رس.
املقبلة  الي��ام  خالل  الربملان  قبة  داخ��ل  �ست�رسع  التي  القوانني  اهم  اأن  وا�ساف 
من  عدد  اكرب  ل�سمول  املوحد  التقاعد  قانون  وتعديل  الحتادية  املحكمة  قانون  هي 

املواطنني به وتعديل قانون النتخابات لقرب اجراء النتخابات املحلية.
ال�سيا�سية  الكتل  ان�سغال  ب�سبب  تزايد  يف  ال�سعبي  ال�سخط  اأن  اىل  النظر  الطريف  ولفت 

بامل�سالح ال�سخ�سية وترك الت�رسيعات ال�سا�سية التي مت�ض احلياة مبا�رسة جانبًا.

بغداد_متابعة:  اعلنت احلكومة ال�سرتالية، الثالثاء، ا�ستعدادها ل�ستقبال املزيد من 
طالبي اللجوء العراقيني وال�سوريني، واتخاذها اإجراءات لت�رسيع ا�ستقبال 12 األف 

من طالبي اللجوء. 
اإجراءات  ،اإن الوزارة ت�سجع على ت�رسيع  وقال وزير الهجرة ال�سرتايل بيرت دوتون 
التدقيق الأمني مللفات طالبي اللجوء املتبقني من جمموع 12 األف �سخ�ض وافقت 
اأكرث من  اإعادة توطني  بعد  ا�ستقبالهم  ابوت، على  توين  برئا�سة  ال�سابقة،  احلكومة 
ا�ستيعاب  رقعة  تو�سيع  اإمكانية  مرجحًا   ، اأ�سخا�ض(  و507  اآلف  �ستة   ( ن�سفهم 

الربنامج لأكرث من ال� 12 األف �سخ�ض املتفق عليهم.
واأ�ساف دوتون، اأن النجاح بتطبيق الربنامج �سي�سمح بتو�سعة تفوق عدد ال� 12 الف 
املتفق عليهم ، مبينًا اأن " اإجناز برنامج اإعادة توطني طالبي اللجوء �سيكون طوياًل 
ب�سبب التدقيق الأمني املطول عن كل �سخ�ض منهم، ف�ساًل عن فقدان الكثري منهم 

وثائقه الثبوتية خالل رحلة الهجرة".

قبل  �رسوطها  الثالثاء،  املعار�سة،  الكردية  التغيري  حركة  اأعلنت  بغداد_متابعة: 
البدء يف اأي حوار مع احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين بزعامة رئي�ض اإقليم كرد�ستان 
م�سعود البارزاين. وقالت �سريين ر�سا النائبة عن التغيري، اإن ر�سالة رئي�ض احلزب 
ا�ستعداده  ب�ساأن  الكردية  الح��زاب  اىل  البارزاين  م�سعود  الكرد�ستاين  الدميقراطي 
للتخلي عن رئا�سة القليم واحلوار مع املعار�سة ر�سالة ايجابية، مبينة اأن التغيري 

�ستدر�سها خالل اجتماع مو�سع.
�سيا�سي  اأي حوار  الدخول يف  مازالت م�رسة على عدم  كتلتها  اأن  ر�سا،  واأ�سافت 
ي�سارك فيه احلزب الدميقراطي ما مل تتم اعادة رئي�ض برملان الإقليم ووزراء الكتلة 

يف حكومة القليم اىل منا�سبهم.
وكان البارزاين ابدى اأخرياً ا�ستعداده للتخلي عن رئا�سة اإقليم كرد�ستان اذا كان يف 

ذلك حل لأزمات الإقليم، داعيا الحزاب الكردية اىل احلوار.

الربيطاين  ال�سفري  مع  اجلبوري  �سليم  النواب  جمل�ض  رئي�ض  بحث 
فرانك بيكر التعاون امل�سرتك ودعم العراق يف حربه �سد الرهاب.

�سليم  النواب  جمل�ض  رئي�ض  ب��ان  اجل��ب��وري،  ملكتب  بيان  واف��اد 
اجلبوري ا�ستقبل يف مكتبه ببغداد، الثالثاء، ال�سفري الربيطاين يف 
العراق فرانك بيكر والوفد املرافق له، حيث جرى خالل اللقاء بحث 
جممل الو�ساع المنية وال�سيا�سية يف العراق واملنطقة، ومرحلة 

ما بعد داع�ض والدعم الربيطاين للعراق يف حربه �سد الرهاب.
البلدين  الثنائية بني  العالقات  البيان ان اجلانبني بحثا  وا�ساف 

و�سبل التعاون امل�سرتك لتحقيق م�سالح ال�سعبني ال�سديقني.
يف  بريطانيا  دور  اللقاء  خالل  ثمن  اجلبوري  ان  البيان  وتابع 
اغاثة  يف  وخ�سو�سا  ال��دويل،  التحالف  �سمن  للعراق  م�ساندتها 
النازحني وتوفري امل�ستلزمات ال�رسورية لهم، وكذلك احلرب �سد 
عن  دفاعا  كبرية  انت�سارات  فيها  العراق  حقق  والتي  الره��اب 

ار�سه و�سعبه وعن المن وال�سلم العامليني.
من جانبه اعرب ال�سفري الربيطاين عن رغبة بريطانيا يف تو�سيع 
عالقاتها مع العراق على النحو الذي يحقق م�سالح البلدين، وان 
على  وكذلك  الره��اب  مقارعة  يف  للعراق  ا�سا�سية  داعمة  بالده 

امل�ستويني الن�ساين والغاثي.

معركة الموصل تنهي أسبوعها الخامس والقوات العراقية تقاتل في عمق المدينة

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بريطانيا : سندعم العراق  في حربه ضد اإلرهاب
ونسعى لتطوير العالقات

برلمانية : كتل سياسية شكلت لجانًا اقتصادية في الوزارات لخدمة احزابها


