
انتق��دت اللجن��ة االمني��ة يف جمل���س حمافظ��ة بغداد، 
اجراءات قيادة عمليات بغداد باعادة ن�سب ال�سيطرات 
االمني��ة يف العا�سمة، عادة ذلك بانه تراجع امني غري 

مربر.
وقال رئي���س اللجنة �سعد املطلبي ل� »اجلورنال نيوز«، 
ان "قي��ادة عمليات بغداد اج��رت تقييما امنيا ملناطق 
العا�سم��ة، وو�سع��ت تو�سي��ات تفيد ب���رورة اعادة 

العم��ل ببع���س ال�سيط��رات الت��ي مت رفعه��ا يف االآونة 
االخ��رية"، ع��اداً "هذه التو�سي��ات تراجع��ا امنيا غري 
م��ربر، وكان االجدر ايجاد ط��رق اخرى غري ال�سيطرات 

ل�سبط امن العا�سمة".
وا�ساف ان "ال�سيطرات االمنية اثبتت ف�سلها على مدى 
12 عاما ووجودها عامل �سيء للمدينة وال تقدم �سيئًا 
للمل��ف االمن��ي وامنا �ستجع��ل املواطن��ن هدفا �سهال 
لالرهاب".واوعزت قيادة عمليات بغداد باعادة العمل 
ببع���س ال�سيطرات التي مت رفعها م��ن العا�سمة بغداد 

على الرغم من توجيهات رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
بتقلي�س عدد ال�سيطرت االمنية يف العا�سمة. من جهة 
اخرى اعلنت جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة بغداد، 
مد انبوب مياه يدع��ى "�سمعة الفقراء" ل� 350 جممعًا 
�سكنيًا ع�سوائي��ًا يف اطراف العا�سمة، يف حن ا�سارت 
اىل ان االزمة املالية حالت دون اكمال م�ساريع املياه 

يف مناطق اطراف بغداد.
وق��ال ع�س��و اللجن��ة ح�س��ون الربيع��ي ل��� »اجلورنال 
ني��وز«، ان "االزمة املالية املحدق��ة بالبلد حالت دون 

تنفي��ذ الكث��ري م��ن م�ساريع املي��اه يف اط��راف بغداد، 
حي��ث توجد م�ساريع ترتاوح ن�سب اجنازها ما بن 40 
اىل 70 باملئ��ة"، موؤكدا "وجود تن�سيق عال بن امانة 
بغداد واحلكومة املحلي��ة يف العا�سمة الي�سال املياه 

اىل جميع مناطق العا�سمة".
وا�س��اف ان "امان��ة بغ��داد ال ت�ستطي��ع م��د انابي��ب 
متكاملة للمجمعات الع�سوائي��ة )املتجاوزين( لكونها 
خ��ارج ت�سامي��م العا�سم��ة، اال انه مت م��د انبوب مياه 
يدعى )�سمعة الفقراء( الي�سال املياه اىل 350 جممعًا 

�سكني��ًا ع�سوائيًا يف اطراف بغداد، حل��ن انهاء م�سكلة 
املتجاوزين".وتع��اين مناطق اط��راف العا�سمة بغداد 
�سحة يف املياه و�سوء اخلدمات، وتعزو حمافظة بغداد 

ا�سباب ذلك اىل عدم وجود �سيولة نقدية كافية.
يف �ساأن مت�سل، اأكد احل�سد ال�سعبي اأن داع�س االرهابي 
وخ��الل حتركات��ه االخ��رية يح��اول وب�س��ورة يائ�سة 
اثب��ات وج��وده والتغطية عل��ى اخل�سئ��ر اجل�سيمة التي 

مني بها يف مدينة املو�سل. 
وق��ال الناط��ق الع�سكري با�س��م احل�س��د ال�سعبي ،كرمي 

الن��وري، خ��الل ات�س��ال هاتف��ي ل�»اجلورن��ال ني��وز« 
اإن "اأعم��ال داع���س االرهابي وحماوالت��ه الفا�سلة يف 
ا�سته��داف امل��دن املقد�س��ة ومنه��ا كرب��الء والنج��ف 
و�سامراء ما هي اال حماولة الإذكاء "ال�راع الطائفي" 

بن مكونات ال�سعب العراقي".
واأ�س��اف اأن "داع���س االرهابي يح��اول ا�ستنت�ساخ ما 
قام��ت ب��ه القاعدة يف ع��ام 2006 خ��الل ا�ستهدافها 
املرقدي��ن الع�سكرين، متنا�سي��ًا ان ال�سعب العراقي قد 

علم ماأربهم وا�سبح متوحدا بجميع مكوناته". 

بعد معركة الموصل.. ضباط مقيمون في الخارج نالوا الحفاوة والترقيات وآخرون في الميدان بانتظار الفرج!!  
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ق�سى  بع�سهم  كبار  ومكافاأة �سباط  ترقية  عن  ع�سكرية  م�سادر  ك�سفت  – خا�س:  بغداد 
معركة املو�سل كلها خارج الوطن بحجة امل�ساركة والتدريب يف دورة معينة اال انه نال 
ا�ستحقاق الن�ر من دون اية م�ساركة فعلية يف معارك التحرير. وا�سارت امل�سادر للجورنال، 
نالها  املعارك  يف  ت�سرتك  مل  االره��اب  مكافحة  جهاز  يف  كبرية  ع�سكرية  قيادات  ان  االثنن، 
"االمن  جلنة  نا�سدت   بدورها  معروفة.  ميدانية  قيادات  تكرمي  تعطيل  او  اهمال  مت  بينما  التكرمي، 
والدفاع" النيابة رئي�س الوزراء ب�رورة ان�ساف جمموعة من ال�سباط من خالل اعطائهم ا�ستحقاقهم 
برتقية  طالبت  "اللجنة  اإن  نيوز«  ل�»اجلورنال  ت�ريح  وتوت، يف  ،ا�سكندر  اللجنة  وقال ع�سو  وترقيتهم. 
ك�"ا�ستحقاق وطني".  وتوت  ال�سابط ال ينظر اىل اجلانب املادي بقدر ما يثمن ترقيته  ال�سباط الن  جميع 
ا�سرت�سل بحديثه قائال  اإن "اإعطاء حقوق ال�سباط امل�ساركن يف املعركة �سيخلق دافعًا معنويًا �سواء ممن كان يف 
اجلبهة او يف املقار الع�سكرية الن اجلميع متعاونون فيما بينهم من اجل حتقيق الن�ر على العدو". ونفى وتوت" 

توزيع ارا�س لبع�س ال�سباط من دون اخرين، موؤكدا ان اجلميع ت�سلموا ارا�سيهم من دون اي فوارق". 

بدخول  العراقي  ال�سيا�سي  امل�سهد  يف  االأخ��رية  التطورات  تاأتي 
املخاوف من  لتزيد  بغداد  التقارب مع  اخلليج وحماوالتها  دول 
حماوالت �سعودية اماراتية للولوج يف هذا امل�سهد وحماولة التاثري 
يف ال�سارع العراقي عرب �سخ�سيات لها مواقف وطنية حم�سة. فقد 
و�سف ائتالف دولة القانون زيارتي زعيم التيار ال�سدري مقتدى 
ال�سدر اىل اململكة العربية ال�سعودية واالمارات العربية املتحدة 
جمل�س  ع�سو  انتخابيتان.وقالت  �سيا�سيتان  زيارتان  بانهما 
النواب عن ائتالف دولة القانون نهلة الهبابي انه "ميكننا حتديد 
االمارات  اإىل  ال�سدر  مقتدى  ال�سدري  التيار  زعيم  زيارة  طبيعة 
اأن  وانتخابيتان"، مو�سحة  �سيا�سيتان  باأنهما  ال�سعودية  وقبلها 
انباًء تقول بتقدمي وعود لل�سدر من دول خليجية ليكون  "هناك 
املقبلة".  االنتخابات  يف  الدول  تلك  تدعمها  التي  للقوائم  حليفًا 
ك�سب رجال  اأجل  من  الهبابي وجود حترك خليجي كبري  وبينت 
الإي��ران  املعار�س  حم��ور  اىل  ل�سمهم  �سيعة  و�سيا�سين  دي��ن 
ورو�سيا، ليكون مع املحور االأمريكي اخلليجي، مقدمة ن�سائحها 
باحلفاظ  والعامل  املنطقة  دول  ي��زور  �سيا�سي  واأي  ال�سدر  اىل 
ب�ساأن  بالتدخل  ال��دول  لتلك  ال�سماح  وعدم  العراق،  �سيادة  على 
جلنة  والعراقين.  للعراق  احلمراء  اخلطوط  عبور  وعدم  العراقي، 
"العالقات اخلارجية" النيابية اكدت، االثنن، اأن ال�سبب الرئي�سي 
وراء التقارب اخلليجي االخري مع العراق هو "التحالف الرباعي" 
وموقف الدول اخلليجية اإزاء قطر. وقال ع�سو اللجنة، لوي�س كارو، 
اإن" التحالف الرباعي الذي كان  يف ت�ريح ل�»اجلورنال نيوز« 
ي�سم كال من )ال�سعودية والكويت واالمارات وقطر( قد تخلخل بعد 
املوقف االخري من قطر ومقاطعة الدول اخلليجية وبع�س الدول 
العربية االخرى لها، لذا راأت ان العراق بديال منا�سبا".واأ�ساف اأن 
اعادة  اىل  اخلليجية  الدول  دفعت  التي  املقومات  ميتلك  "العراق 
عالقاتها معه ومنها كيفية اإدارته للحرب على االرهاب وتعامله 

ان   " االرهابية".وتابع  التنظيمات  خماطر  مع  ط��وال  ل�سنوات 
االرهابية  الع�سابات  التعامل مع  العراق ميتلك خربة يف كيفية 
هذا  يف  كخربات  اخلليجية  الدول  منها  ت�ستفيد  ان  املمكن  ومن 
املجال خا�سة ان داع�س ا�سبح خطرا عامليا تعانيه جميع دول 
االخري  اخلليجي  التقارب  ان  على  رده  معر�س  ويف  املنطقة". 
الرغم من  "على  اأكد" كارو" انه  ايران  العراق عن جارته  �سيبعد 
للعراق  وداعمة  جارة  هي  االيرانية  اال�سالمية  اجلمهورية  كون 
تكون  واأن  العربي  املحور  اىل  العراق  عودة  االمر ال مينع  ان  اال 
عالقاته مع الدول االقليمية ومنها العربية قائمة على االحرتام 
املتبادل". وا�ساف:"هناك اتفاق عام يف الدول العربية املجاورة 
واخلليجية باالخ�س على �رورة تفعيل دور العراق خا�سة بعد 
االرهابية يف  التنظيمات  على  التي حققها  االخرية  االنت�سارات 
رئي�س  نائب  م�ست�سار  املو�سوي”  “عبا�س  دعا  بدوره  املو�سل". 
يدركوا  ان  اىل  ال�سيا�سين  املالكي”الزعماء  “نوري  اجلمهورية 
خطوة  اأي  اتخاذ  قبل  اخلارجية  �سيا�ساتهم  يف  العراق  حجم 
الزيارات اخلارجية غري املدرو�سة من قبل  توؤدي  ان  ،حمذرا من 
البع�س اىل “اإنق�سام داخلي” ال حتمد عقباه. وقال املو�سوي يف 
للعالقات  اأ�س�س   و�سع  من  :”البد  نيوز»  «اجلورنال  ل�   ت�ريح 
معها  نتعامل  التي  الدولة  احرتام  يت�سدرها  ان  على  اخلارجية 
حلقوق االإن�سان ال�سيما ان ن�سوب االأزمات يف اأي دولة �سينعك�س 
وزير  “زيارة  منتقداً  العراق”،  يف  االأم��ن��ي  ال��واق��ع  على  �سلبًا 
اخلارجية البحريني اىل بغداد لكون البحرين بلداً ال يحرتم حقوق 
 .“ الن�ساء واالأطفال  االإن�سان ويعتقل االإعالمين وي�سيء معاملة 
وعن تقارب بع�س دول اخلليج مع زعيم التيار ال�سدري”مقتدى 
العراق خندقًا ملواجهة  “ال�سعودية ت�سعى جلعل  ال�سدر” قال ان 
اخلطر”. امل�سعى  هذا  يدركوا  ان  ال�سيا�سين  القادة  وعلى  اإيران، 
ال�سيا�سية العراقية تقت�سي ان تكون بعيدة  "امل�سلحة   : وا�ساف 

عن التحالف مع دول ت�ستخدم العراق ل�رب دولة اأخرى".
تتمة �س2

رحب��ت بع���س الق��وى ال�سيا�سية يف الع��راق، االثنن، 
النج��ف  حمافظ��ة  يف  �سعودي��ة  قن�سلي��ة  بافتت��اح 
اال�رف، موؤكدة ان " زيادة االنفتاح العربي والتمثيل 
العربي ي�س��ب يف م�سلحة ال�سعب العراقي، بينما راأى 
اخرون ان هذا املو�سوع يندرج يف حماوالت الريا�س 
الت��ودد ملرجعي��ات ال�سيع��ة الكب��ار. ورح��ب النائ��ب 
ع��ن التحال��ف الوطن��ي �سال��ح احل�سن��اوي بافتت��اح 
قن�سلية �سعودي��ة يف حمافظة النجف اال�رف. وقال 
احل�سن��اوي يف ت�ريح ل� »اجلورنال نيوز« " نحن مع 
كل تبادل ومتثيل دبلوما�سي للدول العربية ملا له من 

اأهمي��ة وانعكا�س اإيجاب��ي على الع��راق ".واأ�ساف ان 
"انفتاح العراق على املحيط العربي �روري وي�سب 
يف م�سلح��ة البلدي��ن ونوؤي��د فت��ح قن�سلي��ة وتب��ادل 

دبلوما�سي مع جميع الدول العربية ".
واأ�س��ار اىل ان��ه" ال خط��ورة عل��ى الو�س��ع االأمني يف 
املحافظ��ات بك��رة التمثي��ل الدبلوما�س��ي" . وك�سف 
موقع اخباري خليجي، االثنن، عن ت�سلم العراق طلبا 
ر�سميا "م�ستعجال" من ال�سعودية الفتتاح قن�سلية لها 
يف حمافظة النجف اال�رف. وياأتي الطلب ال�سعودي، 
بع��د اأي��ام م��ن انته��اء زي��ارة اأجراه��ا زعي��م التي��ار 
ال�سدري مقت��دى ال�سدر اإىل ال�سعودي��ة التقى خاللها 

ويل العهد حممد بن �سلمان.

يواجه موق��ع العيون ال�ساهرة خالل االأيام احلالية 
انتق��اداً كب��رياً م��ن قب��ل منت�سب��ي قي��ادة �رط��ة 
ذي ق��ار، ف�س��وء ح��ظ بع�سه��م يجعله��م ينتق��دون 
باأ�سمائهم ال�ريحة، وهو ما تكون عقوبته �سديدة 
يف ح��ال اطلع عليه القائ��د بنف�سه، ومن ثم م�سريه 
احلب�س والنق��ل اىل اأماكن بعي��دة. وانتقد نا�سطون 
مدني��ون التع�س��ف املمار�س م��ن قبل الل��واء ح�سن 
الزيدي قائ��د ال�رطة بحق املنت�سبن الذين يبدون 

اآراءهم يف ال�سفحة اخلا�سة بقيادة ال�رطة، وقال 
�سباح الرفاع��ي رئي�س منظم��ة التنمية واملجتمع 
ل�»اجلورن��ال ني��وز« اإن "هن��اك �س��كاوى م��ن قبل 
اجهزة ال�رط��ة �سد اإدارة املوق��ع التي تقوم بنقل 
راأي املنت�س��ب ب�سورة خاطئة وحتويله اىل القيادة 
عل��ى انه تهدي��د ولي���س راأي، في�سدر ام��ر على من 
ُيكت�س��ف انه �ساحب تعلي��ق يخ�س م�سكلة مركز او 
نقط��ة تفتي�س، ومن ثم ت�س��در بحقه عقوبة احلب�س 
والتعه��د بع��دم الكتاب��ة م��رة اخ��رى والدخول اىل 

املوقع للمديح ولي�س لطرح مو�سوع" .

ك�سف حتالف القوى العراقية، االحد، عن وجود �سغوط دولية على احلكومة 
العراقي��ة الج��راء االنتخاب��ات املقبل��ة يف موعده��ا املح��دد، حم��ذرا م��ن 
اال�ستجاب��ة لتلك ال�سغوط لكون املناطق املحررة غري متهيئة لالنتخابات. 
وق��ال النائ��ب عن التحال��ف عبد القه��ار ال�سامرائ��ي ل� »اجلورن��ال نيوز«، 
ان��ه "من ال�سعب اج��راء االنتخابات املقبلة يف ظل الظ��روف الراهنة التي 
ت�سه��د عدد م��ن املحافظات و�سعا امنيا غري م�ستق��ر وعدم عودة العائالت 
النازح��ة"، الفتًا النظر اىل ان "االف العائالت النازحة من حمافظة �سالح 
الدي��ن مازال��ت غ��ري عائ��دة اىل دياره��ا عل��ى الرغم م��ن حتري��ر مناطقها 
من��ذ �سنت��ن". وا�س��اف ان "هن��اك �سغوطا دولي��ة متار�س عل��ى احلكومة 
العراقية الجراء االنتخاب��ات يف موعدها املحدد"، داعيا احلكومة اىل عدم 
اال�ستجابة لتل��ك ال�سغوط لكونها �ست�ر باملحافظات العراقية ال�ساخنة".
و�س��وت جمل�س النواب العراق��ي على دمج انتخاب��ات جمال�س املحافظات 

م��ع الربملاني��ة يف ايار املقب��ل. من جانبه، دع��ا النائب عن احت��اد القوى 
العراقي��ة عبد الرحمن اللوي��زي، االثنن، اىل حما�سبة الكتل��ة النيابية التي 
تر�س��ح م�سوؤواًل معينًا يف من�سب داخل احلكوم��ة تظهر عليه �سبهات ف�ساد. 
وق��ال اللوي��زي يف ت�ري��ح  ل�»اجلورن��ال ني��وز«، اإن" هن��اك �سغوطا مع 
اق��رتاب االنتخاب��ات على جمي��ع الكت��ل ال�سيا�سية الثب��ات م�سداقيتها يف 
حما�سبة املق�ر وك�سف ملفات الف�ساد لدى امل�سوؤولن"، الفتًا االنتباه اىل 
ان "ال��دورة االنتخابية املقبلة ت�سع م�سداقية جميع الكتل على املحك الأن 
مقيا���س املواط��ن هو كيفية ا�ستئ�سال اآفة الف�س��اد امل�ست�ري لكونه الوجه 
الث��اين لالرهاب".وا�سار اللويزي اىل، ان "االح��كام القانونية التي �سدرت 
بح��ق املحافظ��ن ال تتنا�سب مع حجم ق�سايا الف�س��اد" ، مبينًا ان "ملفات 
الف�س��اد بح��ق حمافظي  �س��الح الدين واالنب��ار والب�رة ودي��اىل ظاهرة 
للعي��ان ولي�ست عملية ت�سقيط �سيا�س��ي ". واأو�سح اأن "االحكام والتهم التي 
�س��درت هي تهم خجولة اي جن��ح ولي�ست جنايات، م�س��دداً على ان خروج 
املتهم��ن اىل خ��ارج البلد بع��د توجيه تهم الف�س��اد اإليهم ال ين��م عن ارادة 

حقيقية وجادة يف حما�سبة الفا�سد، كما اأ�سار اىل �رورة ان تكون ملفات 
الف�س��اد حقيقية وغري مفربكة، ومن ثم يجب تفعيل االحكام القانونية التي 
ت�سرتد االموال املنهوبة ولي�س اثارة ا�سماء من دون تنفيذ، مبينا ان خروج 
حماف��ظ الب���رة اىل اخلارج هو ه��روب اكر منه ت�سوي��ة �سيا�سية" .   ويف 
حمافظة الب�رة اكد رئي�س تيار احلكمة يف املحافظة جواد البزوين ان تيار 
احلكم��ة ال م�سكلة لديه يف اختيار حمافظ م�ستق��ل وتكنوقراط بعد ا�ستقالة 
املحاف��ظ ال�سابق ماجد الن���راوي، مو�سحا ان املحاف��ظ املقبل يجب ان 
تتوافر في��ه نقاط كثرية، بينها الكفاءة واخلربة والنزاهة ليكون قادرا على 
ادارة احلكومة املحلية يف الب�رة . وقال"البزوين ل�»اجلورنال نيوز« يجب 
عل��ى املحافظ املقبل ان يدير املحافظة بعد كل اخللل الذي ا�سابها، م�سريا 
اىل ان تيار احلكمة �سيكون له توا�سل مع بقية الكتل ال�سيا�سية يف حمافظة 
الب���رة م��ن اجل الو�سول اىل تواف��ق الختيار �سخ�سي��ة م�ستقلة ورمبا قد 
تك��ون �سخ�سيات �ساب��ة و�سيتم اعطاء فر�س��ة باعتبار تي��ار احلكمة تياراً 

�سبابيًا.

توع��د جمل���س الن��واب الثالث��اء، رئي���س هيئ��ة احل��ج خالد 
العطي��ة مب�ساءلة قانونية داخل جمل���س النواب حيال ايفاد 
موظفي هيئة احلج والعمرة والبالغ عددهم )487( موظفًا. 
وا�ستغرب��ت النائب��ة عن التحال��ف الوطني ابت�س��ام الهاليل 
ايف��اد اعداد كب��رية من موظف��ي هيئة احل��ج والعمرة، ويف 
املقاب��ل ف��اإن العدي��د م��ن العراقي��ن مل تظه��ر اأ�سماوؤه��م 
�سم��ن القرع��ة ". وقالت الهاليل يف ت�ري��ح  ل� »اجلورنال 
ني��وز«  ان” جمل�س النواب العراقي مطالب بفتح حتقيق عن 
االم��وال التي �رفت لهيئة احلج وتق��دمي ا�سئلة �سفوية اىل 
رئي���س الهيئة خال��د العطية، ويف حال ع��دم قناعة جمل�س 
الن��واب العراقي باالأجوبة من املمك��ن ان ي�سحب الثقة منه 
"واأ�ساف��ت انه "بعد اطالعنا عل��ى الوثائق ثبت ان هنالك 

مبال��غ كب��رية �رف��ت وم��ن املمك��ن ان يفت��ح الربمل��ان 
حتقيق��ًا بامللف��ات بعد ع��ودة رئي�س الهيئ��ة “.واأ�سارت اىل 
ان" العديد من احلجاج العراقين ما زالوا ينتظرون �سنوات 
للذهاب اىل الديار املقد�سة، ويف املقابل فاإن موظفي هيئة 
احلج هم من �سم��ن الوفود امل�سافرة �سنويا.اىل ذلك ك�سفت 
النائب��ة حنان الفتالوي، عن ���رف مليارات الدنانري على 
ايف��اد موظفي هيئة احلج والعم��رة والبالغ عددهم )487( 
موظفا اىل الديار املقد�سة يف ال�سعودية. وذكرت الفتالوي، 
ان “هيئ��ة احلج اوفدت نح��و487 موظفا وب�سمنهم رئي�س 
الهيئة خال��د العطية اىل ال�سعودية مل��دة 35 يوما”، مبينة 
ان “نفق��ات االيف��اد مع الط��ريان وال�سكن والنق��ل الداخلي 
والطع��ام تبل��غ اكر م��ن 6 ملي��ارات دين��ار”. وا�سافت ان 
“هيئ��ة احل��ج ا�س��درت تو�سيحًا باأن خم�س�س��ات االيفاد 

لي�ست من موازنة الدولة الأننا دائرة متويل ذاتي.

تبادل األدوار بين بغداد والدوحة ومناهضة طهران وراء التقارب 

مصادر استخبارية: التهافت الخليجي يسعى إلنشاء "لوبي" يتحكم بالمشهد السياسي ويهيج الشارع العراقي

فساد المحافظين يتطلب محاسبة من رشحهم والقوى اإلقليمية تفرض إجراء االنتخابات في موعدها

تكلف نحو 6 مليارات دينار.. جميع موظفي "هيئة الحج" في مكة والبرلمان يتوعد "العطية" بملفات فساد 

"قنصلية" في النجف.. الرياض تحاول اقتحام معقل 
الشيعة والتودد إلى مراجعهم!

التبرؤ والسجن والنقل إلى جزيرة "الواق واق".. عقوبات 
لمن ينتقد قائد شرطة ذي قار في مواقع التواصل 

بغداد – خاص

بغداد ـ عمر عبد الرحمن

النجف ــ آالء الشمري

الناصرية- شاكر الكناني

بغداد ـ ثائر جبار

بغداد – حسين فالح
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سالغادو: سندعم ملف رفع 
الحظر عن المالعب العراقية

مجلس بغداد يخرج عن صمته.. عودة السيطرات في العاصمة تعّرض أرواح المواطنين لإلرهاب 

الناجون من داعش يروون 
ذكرياتهم


