
ربيعا  الـ18  ذات   ) م�ستعار  ا�سم   ( غفران  جتل�س 
من  زواجــهــا  م�ساكل  لت�سكو  راأ�سها  على  ويدها 
،اهلل ينتقم  "الليل كله يخابر ويكّنك  قريبها وتقول 

من الفي�س بوك وايل �سواه".
ق�سة  عن  "غفران"  ل�سوؤال  واحــدة  حلظة  اتــردد  مل 
�سي  اعرف  مل   : قائلة  وطالقها،لت�رسدها  زواجها 
املعاملة  و�سوء  ال�رسب  �سوى  زواجــي  من  واحــد 
الكرث  وعائلته  زوجي  قبل  من  املتعمدة  واالهانة 

عن  لالنف�سال  املحاكم  مراجعة  وبعدها  �سنة  من 
يف  اجللو�س  ثم  "ومن  بوك  "الفي�س  ب�سبب  زوجي 

بيت اهلي". 
غفران عينة من 5209 حاالت طالق �سهدها �سهر 
ت�رسين االول املا�سي ح�سب ال�سلطة الق�سائية التي 
اعلنت ت�سجيل حماكم البالد )8341( زواجًا مقابل 

نحو )5209( حاالت طالق.
ابرز  والدينية  وال�سيا�سية  االقت�سادية  االو�ساع 
امل�ساكل التي عينتها جلنة حقوق االن�سان ،مطالبة 
املجتمع  بتثقيف  االعــالم  وو�سائل  الدين  رجــال 

وبناء اال�رس ب�سكل �سحيح وال�سيطرة عليها.
تقول ع�سو اللجنة النائبة ا�سواق اجلاف ان "الو�سع 
تزايد  اىل  ادت  التي  اال�سباب  ابرز  من  االقت�سادي 
احلالة  وتدهور  البطالة  تفاقم  ،بعد  الطالق  حاالت 
املجتمع  انــه  ،مبينة  العراقية  للعائلة  املعي�سية 
التفكك  ي�ساعد على  رئي�سي و�سبب م�ستفحل  �رسيك 
و�سوء  الُق�رّس  زواج  حــاالت  كرثة  ب�سبب  اال�ــرسي 
اختيار  ال�رسيك ،ما ينمي اي م�سكلة �سغرية لينتج 

عنها طالق".
وللوقوف على احللول او�سحت اجلاف ان امل�سوؤولية 

تقع على عاتق االهل ودورهم يف حل امل�ساكل بني 
الذي لهم مكانة ر�سينة يف  الدين  ابنائهم ورجال 
كما   ، التثقيفية  املحا�رسات  خالل  من  املجتمع 
التوعية  يف  الــدور  االعــالم  و�سائل  اجلــاف  حّملت 
باتت  التي  الظاهرة  هذه  على  لل�سيطرة  والتثقيف 

تت�سبب بتفكك العوائل العراقية.
احلكومة  حّملت  جعفر  نادية  االجتماعية  الباحثة 
ت�سيطر  ان  عليها  قائلة  الطالق  حاالت  تزايد  �سبب 
على املكاتب اخلارجية )مكاتب تعقد زواج خارج 
حتديد  بقانون  والعمل  انت�سارها  ومنع  املحكمة( 

القنوات  على  ال�سيطرة  يجب  الزواج،وا�سافت  �سن 
وم�سل�سالت  افــالمــا  تبث  التي  االعـــالم  وو�سائل 
مثالية  الزوجية  احلياة  ت�سور  اجنبية)تركية(التي 
ي�سطدم  الــزواج  بعد  ولكن  ال�سعادة  ومتالأها  جدا 

الزوجان يف املجتمع العراقي بظروفه ال�سعبة".
زواج  حالتي  ت�ستقبل  العراقية  املحاكم  ان  وبينت 
�سهدته  مــا  ــذا  وه يوميا  طــالق  ــاالت  ح  8 مقابل 

حمكمة مدينة ال�سدر يف بغداد .ح�سب قولها 
وا�ست�سهدت جعفر بحالة طالق قائلة "حدثت حالة 
على  "املا�سنجر"  برنامج  ب�سبب  بغداد  يف  طالق 

مواقع التوا�سل االجتماعي ،وا�سافت انف�سلت فتاة 
عن زوجها ب�سبب "خامت" واالخرى انف�سلت ب�سبب 

دمية.
واخلال�سة "ابغ�س احلالل عند اهلل الطالق" واجلهد 
احلكومي ال يكفي وحده ملنع حدوث حاالت الطالق 
جمتمعية  توعية  وقفة  اىل  يحتاج  فاملو�سوع 
واالعــالم  الدين  رجــال  عاتق  على  تقع  تثقيفية 

ومنظمات املجتمع املدين".
5209 حالة طالق يف ال�سهر  / 173 حالة طالق 

يف اليوم  / 7حاالت طالق يف ال�ساعة.
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املالية زيادة منح   لوزارة  التابع  اال�سالمي  النهرين  اأعلن م�رسف   : بغداد - خا�س 
قرو�س �رساء دور �سكنية اىل 150 مليون دينار بدال عن 100 مليون دينار.

وقال املدير العام مل�رسف النهرين عبد احل�سني علي املنذري ، ان امل�رسف با�رس اإطالق 
قرو�س لعموم املواطنني لغر�س �رساء عقار على ان ال يتجاوز الـ)150( مليون دينار .مبينا 
ان امل�رسف و�سع التعليمات الالزمة ملنح هذه القرو�س من خالل فروعه االربعة واملت�سمنة 
ان يكون احلد االعلى ملبلغ القر�س ل�رساء عقار لل�سكن هو )150( مليون دينار وان ال تتجاوز 
مدة ت�سديد االق�ساط الـ )10( �سنوات  واأ�ساف املنذري ان امل�رسف حدد ن�سبة املرابحة ملنح هذه 
القرو�س بـ 38% وان يقدم طالب القر�س �سمان �سخ�سية كفيل عدد )2( من موظفي دوائر الدولة على 
ان تغطي رواتبهم الق�سط ال�سهري واملرابحة بعد طرح التزاماتهم يف حال كونهم يتمتعون ب�سلفة او قر�س 

�سابق وينظم تعهدا لدائرة الكفيل مبوجب النموذج املعتمد حاليا يف منح القرو�س وال�سلف.
التفا�سيل امللحق االقت�سادي

يف حني ك�سفت م�سادر �سيا�سية عن ان اجتماعا خا�سا عقد بني 
اطراف من احتاد القوى والتحالف الوطني وبح�سور رئي�س الوزراء 
حيدرالعبادي ورئي�س الربملان �سليم اجلبوري مت فيه التداول ب�سان 
القائمة بني  للم�سكلة  ايجاد خمرج  وكيفية  ال�سعبي  احل�سد  قانون 
االطــراف يف  اتفاقا بني بع�س  ان  اكد م�سدر برملاين   ، االطــراف 
القوى ال�سنية ال�ستبعاد نائب رئي�س اجلمهورية ا�سامة النجيفي من 

مبادرة الت�سوية ورئا�سة القوى.
القوى ان كتلة احلل وبالتن�سيق مع  وقال م�سدرنيابي من احتاد 
برئا�سة  العربية  والكتلة  اجلبوري  برئا�سة  هويتنا  دياىل  قائمة 
التحقوا  امل�ستقلني ممن  النواب  من  عدد  ف�سال عن  املطلك  �سالح 
بجبهة اال�سالح اتفقوا على ابعاد النجيفي من رئا�سة احتاد القوى 
وا�ستبداله ب�سخ�سية معتدلة ب�سبب مواقفه املت�سنجة جتاه مبادرة 
الت�سوية. وقال امل�سدر الربملاين الذي رف�س الك�سف عن ا�سمه،ان 
االجتماع الذي جرى خالل اليومني املا�سيني ،اكد �رسورة تبني 
احل�سد  وقانون  الت�سوية  ق�سيتي  يف  الوطني  التحالف  مع  احلوار 
التي  ملواقفه  النجيفي  ا�ستبعاد  على  الرتكيز  مت  وانــه  ال�سعبي 

�ستجعل من ال�سنة اخلا�رس االكرب.
مقرتح  اىل  اف�ست  الوطني  مع  املباحثات  ان  اىل  امل�سدر  وا�سار 
بتبوء �سخ�سية �سنية مركز نائب رئي�س هيئة احل�سد وابعاد قيادات 
واختيار  الهيئة  رئا�سة  عن  الف�سائل  رو�ساء  من  التقليدية  احل�سد 
�سخ�سية مقبولة من اجلميع . كما مت االتفاق على تهدئة االجواء 
احتاد  افــراد  قبل  من  املت�سنجة  الطائفية  الت�رسيحات  وايقاف 
من  جديد  موعد  حتديد  على  والعمل  الوطني  والتحالف  القوى 
املباحثات ب�سان ن�سبة ال�سنة والف�سائل ال�سنية التي �سيتم �سمولها 
العراقية  القوى  احتاد  النائب عن  وكان    . ال�سعبي  احل�سد  بقانون 
رعد الدهلكي،قد اكد  ان مترير قانون احل�سد ال�سعبي بالطريقة التي 
ح�سلت مثل امل�سمار االخري بنع�س الت�سوية ال�سيا�سية التي مل نعد 

الربملان ك�سف زيف  ان ما ح�سل بجل�سة  اىل  بها، م�سريا  نعرتف 
من  وتعمل  للطائفية  عابرة  انها  اّدعت  �سيا�سية  اأطراف  �سعارات 
اأجل العراق ككل. وقال الدهلكي "موقفنا كان وا�سحا منذ البداية 
ب�سيغة قانون احل�سد ال�سعبي التي اراد التحالف الوطني جعلها امر 

واقع وفر�سها على االآخرين حتت م�سمى االغلبية".
املوؤ�س�سات  الإ�سعاف  وا�سحة  خطوة  هي  "ماح�سل  ان  وا�ساف 
ان  مبينا  طائفية"،  تخندقات  فيها  حت�سل  هيئة  وبناء  االأمنية 
"مترير القانون بهذه الطريقة كان امل�سمار االخري بنع�س مات�سمى 
للدولة  املوؤ�س�ساتي  والبناء  التوافقات  ونهاية  الوطنية  بالت�سوية 
م�سمى  مع  نتعاطي  او  نعرتف  نعد  "مل  اننا  موؤكدا  العراقية"، 
التحالف  اأطراف  بع�س  "ا�رسار  ان  اىل  الدهلكي  وا�سار  الت�سوية". 
الوطني التي تدعي باأنها كتل عابرة للطائفية على مترير القانون 
مت�سكها  حقيقة  واأظهر  دكتاتوريتها  وعــن  عنها  ال�ستار  ك�سف 
بكل  العراق  اأجــل  من  العمل  ادعــاءهــم  وان  الطائفي  بالتخندق 

مكوناته هي جمرد دعايات انتخابية الحقيقة لها".
من جانب اخر نفى رئي�س الكتلة النيابية الئتالف الوطنية كاظم 
كتل  مع  حتالف  م�رسوع  اأي  االئتالف  تبني   ، االأربعاء  ال�سمري،  
وفد  "زيارة  فان  ال�سمري،  اأورده  بيان  وبح�سب  اخرى.  �سيا�سية 
اجلبوري  �سليم  النواب  جمل�س  رئي�س  مقر  اىل  الوطنية  ائتالف 
املحيطة  والتحديات  ال�سيا�سية  االو�ساع  مناق�سة  على  تركزت 
بها". واأ�ساف اأي�سًا، "تردد يف االأو�ساط االعالمية اأخريا بعد تلبية 
زعيم ائتالف الوطنية اياد عالوي الدعوة املوجهة اليه من رئي�س 
الوطنية من جهة  او حتالفا بني  ائتالفا  ان هناك  النواب،  جمل�س 
النظر  العراقية".ولفت  القوى  احتاد  يف  املن�سوية  القوى  وبع�س 
كذلك اىل ان "ائتالف الوطنية يتعامل مع جميع القوى ال�سيا�سية 
اأخذين  الواحد،  وامل�سري  امل�سرتكة  وامل�سالح  الهم  ا�سا�س  على 
بنظر االهتمام الربنامج ال�سيا�سي الذي اختاره االئتالف واملتمثل 
�سيادة  ا�سا�س  على  القائمة  املواطنة  دولة  املدنية  الدوله  باأقامة 

القانون واحرتام احلريات". 

د.�سالم  واملال  االقت�ساد  �سوؤون  يف  اخلبرية  قالت 
عن  بدال  ال�سائد  هو  التوافقي  املنحى  اأن  �سمي�سم  
ــرار  اإق يف  واملنطقي  والعقالين  الواقعي  املنحى 
اأخــرياً  اأُعلن  �سمي�سم  ــرت  وذك  . املالية  املــوازنــات 
املالية   2017 موازنة  مترير  على  االتفاق  مت  اأنــه 
هذه  يف  اأنه  اأي  مهم  ا�ستنتاج  اإىل  يقود  االأمر  وهذا 
الريعي  العراقي  االقت�ساد  فيها  يعاين  التي  املرحلة 
�سحة ال�سيولة النقدية مقابل احلاجة الكبرية الإعادة 
هيكلة النفقات العامة وزيادة االيرادات العامة فمع 
” هو  ” التوافقي  املنحى  التحديات مازال  كل هذه 
ال�سائد بدل املنحى الواقعي والعقالين واملنطقي يف 

الذي مل�سه  املوازنة وتوجيهها. فاالمر  فقرات  اقرار 
اعطى  ال�سعبي  احل�سد  قانون  اقرار  يف  العام  الــراأي 
ر�سالة انه ميكن الت�سويت باالغلبية ال�سيا�سية على 
قانون ما، فلماذا يغيب ذلك عن اهم قانون وهو الذي 
قانون  وهو  العراقي  املواطن  حياة  تفا�سيل  مي�س 
اإىل  اال�سارة  جتدر   .2017 ل�سنة  العامة  املوازنة 
اأن  املوازنة للعام املقبل اعتمدت تخفي�س االنفاق 
احلكومي الدنى م�ستوياته لتغطية الرواتب”.يذكر ان 
الت�سويت  تاأجيل  قررت  النواب  جمل�س  رئا�سة  هياأة 
على م�رسوع قانــون املوازنــة العامـــة االحتاديـــة 
جلمهورية العـــــراق لل�سنــة املاليـة 2017 واملقدم 
اللجنة املالية اىل يوم اخلمي�س املقبل من اجل  من 

اتاحة الفر�سة لها الن�ساج املوازنة.

على  الت�سويت  االربــعــاء،  الوطني،  التحالف  اكــد 
نهاية  قبل  الربملان  يف  املعطلة  املهمة  القوانني 

الف�سل الت�رسيعي احلايل.
الطريف  حبيب  املــواطــن  كتلة  عــن  النائب  ــر  وذك
القوانني  من  عــددا  هناك  ان  نيوز(،  لـ)اجلورنال 
بينها  املقبلة  املــدة  خــالل  الت�سويت  اىل  حتتاج 
ب�سبب  عطل  الـــذي  ــة  ــادي االحت املحكمة  قــانــون 

 ، الت�سويت  بانتظار  ومــازال  �سيا�سية  تعار�سات 
الوطني اجلديدة  التحالف  م�سريا اىل ان ورقة عمل 
الت�سويت  اىل  املحكمة  قــانــون  تقدمي  ت�سمنت 

الربملاين قبل نهاية الف�سل الت�رسيعي.
التحالف  التي دعا  املهمة  القوانني  ان من  م�سيفًا 
الذي  اجتماعه  خالل  عليها  الت�سويت  اىل  الوطني 
االحتــاد  جمل�س  قوانني  هي  االربــعــاء  اليوم  عقد 
التعديالت يف قانون  والنفط والغاز باال�سافة اىل 

االنتخابات .

جماهدي  "قواعد  اأن  عراقي،  ع�سكري  م�سدر  اكــد 
مكان  كــل  يف  منت�رسة  �ستكون  ال�سعبي  احل�سد  
لن  "تواجدهم  اأن  على  و�سّدد  كرد�ستان".  با�ستثناء 
اأي  يف  للتدخل  حميطها،  يف  بل  املدن  داخل  يكون 
وقت وب�رسعة" ، ك�سفت جلنة االأمن والدفاع النيابية٬ 
قانونه  اقرار  بعد  اجلديدة  ال�سعبي  احل�سد  هيكلة  عن 
قوات  قــوام  ان  اىل  م�سريا  النواب٬  جمل�س  قبل  من 
احل�سد �ستكون بنحو اأربع فرق قتالية جمهزة با�سلحة 

نوعية .
واكد امل�سدر ان قواعد قوات هياأة احل�سد �ستكون قرب 
االإرهاب  منها  يت�سلل  التي  الدول،  بع�س  احلدود مع 

ال�سهر  مطلع  "يف  اأنه  اإىل  واأ�سار  التكفريي".  والفكر 
احل�سد  بني  م�سرتكة  جلــان  هناك  �ستكون  املقبل، 
على  وتطبيقه  القانون  لتفعيل  واحلكومة،  ال�سعبي 
قوات  و�سع  بت�سويب  يتعلق  فيما  وحتديداً  االأر�س، 
اأن  اىل  امل�سدر  وا�سار  ومقارهم".  ورواتبهم  احل�سد 
ومنها   املهمة  اال�سرتاتيجية  ال�سعبي  احل�سد  قواعد 
قواعد جوية تابعة للجي�س منذ عام 1921". م�سريا 
اأقل من  تكفيه  ال  للقوات  لتلك  احلايل  "العدد  ان  اىل 
15 قاعدة، وان هذه القواعد �ستكون يف حميط بغداد 
عدا  ال�سمال  اىل  اجلنوب  من  املحافظات  ــراف  واط

كرد�ستان  وقريبة اإىل احلدود مع بع�س دول اجلوار.
"احل�سد  اإن  من جانبه اكد م�سدر يف احل�سد ال�سعبي، 
يريد اأن تكون لها مقاره اخلا�سة،م�سددا على انه لن  

فاملو�سوع  مقارنا،  ب�ساأن  م�ساكل  اأية  هناك  تكون 
اإىل  م�سرياً  النهاية"،  الوزراء يف  رئي�س  وبيد  توافقي 
يف  اأفرادنا  واأغلب  حرب  حالة  يف  نحن  "حاليًا  اأنه 
�ساحات القتال، لكن عندما ينتهي هذا كله �سنحتاج 
 ٬ وتوت  ا�سكندر  النائب  قال  ذلك  اىل  مقارنا".  اإىل 
اخليارات  جميع  و�سع  ال�سعبي  احل�سد  "قانون  ان 
قادته  باختيار  امل�سلحة  للقوات  العام  القائد  اأمام 
�سمن  اجلي�س  قــوات  من  اأمنيني  قــادة  دمج  وكذلك 
النظام  وفق  القوات  وت�سليح  تدريب  الإكمال  احل�سد 
جميع  ارتباط  فك  "القانون  اأن  وتابع  الع�سكري". 
رئا�سته  ب�سمنها  احل�سد  بقوات  ال�سابقة  املراجع 
القائد  باإ�رساف  و�ستكون  الوطني  االأمن  من  ال�سابقة 
ع�سكريا  قائدا  وُيعنينَّ  ح�رسا  امل�سلحة  للقوات  العام 

�سوؤون احل�سد على غرار قوات جهاز مكافحة  الإدارة 
العام  "االجتاه  ان  واردف  اجلي�س".  وقوات  االرهاب 
يتجه نحو اربع فرق ع�سكرية مقاتلة احداها مدرعة 
كمرحلة  اجلي�س  قوات  باإ�رساف  �ستكون  احل�سد  من 
اوىل من حيث التدريب والتجهيز حلني اكمال البنية 
ولفت  بالكامل".  ال�سعبي  احل�سد  لهيئة  التحتية 
مميزات  بجميع  �ستتمتع  احل�سد  "قوات  ان  اىل  النظر 
قوات اجلي�س وال�رسطة من حيث احلقوق والواجبات 
احل�سد  اأمــن  ومديرية  الع�سكرية  للمحاكم  وتخ�سع 
قد  الرقابية". وكانت احلكومة،  وغريها من اجلهات 
"الوالءات ال�سيا�سية"  تعهدت بفك ارتباط احل�سد عن 
اإخ�ساع  اأكدت  حني  يف  كافة،  احلزبية  واالنتماءات 

منت�سبي احل�سد للقوانني الع�سكرية النافذة. 

ت�سهد العمليات الع�سكرية يف املو�س تباطوؤاً ملحوظا 
املئات  وجــود  ب�سبب  املدينة  مركز  �سوب  بالتقدم 
التنظيم  �سيطرة  مناطق  داخــل  املدنية  العوائل  من 
ــراء تغيريات يف  االرهــابــي، االمــر الــذي دفــع اىل اج
التي  اجلوية  بــاالنــزاالت  متمثلة  الع�سكرية،  اخلطط 
تهدف اىل اال�رساع بتحرير املناطق ، يف وقت تعي�س 
ماأ�ساوية  حالة  االي�رس  ال�ساحل  يف  املحررة  االحياء 
ب�سبب انقطاع مياه ال�رسب والطاقة الكهربائية عنها. 

ع�سو جلنة االأمن والدفاع النيابية عبد العزيز ح�سن، 
من  املو�سل،  �رسق  يف  الع�سكرية  اخلطة  تغيري  اكد 
لت�رسيع  النوعية،  والعمليات  اجلوية  االنزاالت  خالل 
عنا�رس  لــدى  ــاك  ارب واحـــداث  االمنية  الــقــوات  تقدم 
العمليات  ان  حــ�ــســن،  وقـــال  املــنــطــقــة.  يف  داعــ�ــس 
الع�سكرية يف حمافظة نينوى م�ستمرة على الرغم من 

تباطوؤها، ب�سبب وجود بع�س العوائل "الربيئة"، والتي 
ي�ستخدمها عنا�رس داع�س كدروع ب�رسية لهم، متوقعًا 
اللجوء اإىل تكتيك االإنزاالت الع�سكرية لتحقيق اأهداف 

�رسيعة، والق�ساء على كبار قادة التنظيم االرهابي. 
املعونات  الي�سال  خططًا  هناك  ان  اىل  النظر  الفتا 
لالهايل  ال�رسورة  حالة  يف  االن�سانية  وامل�ساعدات 
املوجودين يف مناطق حتت �سيطرة داع�س، من خالل 
االنزاالت اجلوية. فا�سل املحمداوي، العقيد يف الفرقة 
املعارك  �سري  ،اأن  ت�رسيح  يف  اكد  للجي�س،  التا�سعة 
تباطاأ ب�سكل وا�سح، خالل اليومني املا�سيني، ب�سبب 
احتماء تنظيم داع�س باملدنيني، مرجحًا جلوء القوات 

االمنية اإىل عمليات االإنزال اجلوي حل�سم املعارك.
�سهدت  بغداد  العا�سمة  فان  وبح�سب م�سادر مطلعة، 
بني  بـ"اجلدية"،  و�سفت  مو�سعة  مناق�سات  الثالثاء، 
العراقيني،  ونظرائهم  الدويل  التحالف  قوات  قيادات 
يف  جــوي  اإنــزال  عمليات  بتنفيذ  البدء  على  تركزت 

املناطق الو�سطى واجلنوبية من مدينة املو�سل. 
اأركان  رئي�س  اجتماع  خالل  اأنه  امل�سادر  وا�سافت 
قائد  مع  الغامني،  عثمان  الركن  اول  الفريق  اجلي�س 
�ستيفن  اجلــرال  داع�س،  �سد  الــدويل  التحالف  قــوات 
جوي  اإنــزال  بعمليات  البدء  مناق�سة  متت  تاون�سند، 
يف  خلخلة  الإحــداث  داع�س  تنظيم  خطوط  عمق  يف 
تفكيك  لت�سهيل  املناطق  بع�س  وعزل  قواته  �سفوف 
الو�سطى  املناطق  املدينة، خ�سو�سًا يف  قب�سته على 
املياه  انقطاع  وبخ�سو�س  املو�سل،  من  واجلنوبية 
يف احياء ال�ساحل االي�رس من املو�سل، اكد ع�سو جلنة 
املهجرين النيابية حنني قدو، انقطاع املياه ال�ساحلة 
املحررة  االي�رس  ال�ساحل  مناطق  من  عدد  عن  لل�رسب 
والزهراء  التحرير  احياء  خا�سة  املو�سل،  مدينة  يف 
اأنبوب  ب�سبب ت�رسر يف  املجاورة،  االحياء  وعدد من 
رئي�سي يو�سل املياه اىل تلك املناطق نتيجة معارك 

التحرير مع داع�س. 

مباحثات سرية بين التحالف الوطني واتحاد القوى

 االتفاق على استبعاد النجيفي من التسوية ومنصب نائب رئيس الحشد للسنة  

هيكلية الحشد الشعبي 4 فرق عسكرية و 15 قاعدة تتمركز في محيط المدن والحدود

االنزاالت الجوية.. خطة بديلة في عمليات "قادمون يا نينوى" لحسم المعركة 

خبيرة اقتصادية :

 الموازنة بحاجة ألغلبية سياسية

قوانين مهمة سيصوت عليها البرلمان 
قبل انتهاء فصله التشريعي

بغداد – خاص

بغداد ــ خاص

بغداد ـــ  خاص

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد - انمار الهيتي  

بغداد – سعد المندالوي
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مبالغ مالية ضخمة ترصد إلغاثة 
النازحين.. وحصار كامل على الموصل
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