
الغربية  املناطق  من  النازحة  العائالت  بع�ض  التزال 
�صوب املدن االمنة ، ترتقب االجراءات احلكومية لتامني 
مناطقهم من خملفات داع�ض بعد ان نزحو منها  ابان 
اجتياح التنظيم االرهابي نينوى وحمافظات اخرى يف 
عام 2014. وفور اعالن القائد العام للقوات امل�صلحة 
يف  داع�ض  تنظيم  على  النهائي  الن�رص  العبادي  حيدر 
�صقف  ارتفعت  ،حتى  املا�صي  العام  من  الثاين  كانون 

من  ديارهم  اىل  النازحني  باعادة  املطالبة  الدعوات 
االنتخابات  خلو�ض  ت�صتعد  التي  ال�صنية  الكتل  بينها  
دولية  حراكات  وانطلقت  املقبل.  ايار  يف  الربملانية 
لتقدمي  م��وؤمت��رات  وعقد  زي��ارات  خ��الل  من  واأقليمية 
مناطقها  اىل  العائدة  العراقية  للعوائل  امل�صاعدات 
التي  املناطق  تلك  اعمار  باإعادة  وامل�صاهمة  املحررة 
ل�صكان  االأمن  املناخ  وتوفري  والدمار  للخراب  تعر�صت 
املناطق املحررة. وبح�صب م�صادر امنية فان مايقارب 
املدن  يف  �صهر  كّل  ي�صابون  او  ميوتون  عراقيا   20

املخلفات  ب�صبب  داع�ض  تنظيم  �صيطرة  من  امل�صتعادة 
احلربية التي تركها التنظيم عقب هزميته نهاية العام 
نهلة  نينوى  حمافظة  عن  النائب  وتك�صف  املا�صي. 
الهبابي عن اجبار �صكان املناطق املحررة بدفع امواال 
من اجل تاأمني منازلهم من االألغام واملخلفات احلربية.
ان"�صكان  »اجلورنال«  ل�  ت�رصيح  يف  الهبابي  وقالت 
اأخرى  ملناطق  نازحني  كانوا  الذين  املحررة  املناطق 
مناطقهم،  �صهدتها  التي  الع�صكرية  العمليات  ج��راء 
اجلهد  ف��رق  اىل  اأم���وال  دف��ع  على  جمربين  ا�صبحوا 

من  منازلهم  تطهري  اأجل  من  للدولة  التابعة  الهند�صي 
االألغام واملخلفات احلربية وذلك لعدم �رصوع اية جهة 
النائبة  ودعت  املخلفات".   تلك  من  منازلهم  بتاأمني 
نائب  يتزعمها  التي  القانون  دول��ة  عن  الرتكمانية 
�رصورة  اىل  احلكومة  املالكي،  نوري  العراقي  الرئي�ض 
املحررة  املناطق  لتطهري  دولية  جهود  مع  التن�صيق 
عمليات  ان"  احلربية،"موؤكدة  واملخلفات  االألغام  من 
امنية  اإمكانيات  اىل  حتتاج  املحررة  املناطق  تطهري 
وا�صعة لي�ض بقدرة العراق تنفيذها لوحده". فيما يذهب 

تعر�ض  اىل  عمار  عيد  االنبار  حمافظة  جمل�ض  ع�صو 
�صكان املناطق املحررة لعمليات ترهيب وخوف جراء 
االألغام واملخلفات احلربية. ويروي   الكثري من  انفجار 
وفاة   ق�صة   ، نيوز«  »اجل��ورن��ال  ل�  حديثه  يف  عما�ض 
بيتهما  انفجار  نتيجة  راوه  اأهايل ق�صاء  �صخ�صني من 
بداخله.  كانت  التي  وااللغام  احلربية  املخلفات  ب�صبب 
لالجهزة  امل�صتمرة  املطالبات  ان  اىل  عما�ض  ويلفت 
االمنية  ب�رصورة تاأمني منازل �صكان املناطق املحررة 
العراق  ووقع  حقيقية.  ا�صتجابة  دون  لكن  االألغام  من 

 60.4 مببلغ  منحة  اتفاقيتي  على   االأورب��ي  واالحتاد 
مليون يورو لتمويل تنفيذ م�رصوعني يهدفان اإىل اإعادة 
يف  �صكناهم  مناطق  اإىل  املدنيني  وع��ودة  اال�صتقرار 
املناطق. واأ�صار وزير التخطيط العراقي �صلمان اجلميلي 
التحديات  مواجهة  اإىل  يهدفان  "امل�رصوعني  اإن  اىل 
وامل�صاحلة  واال�صتقرار  االأم��ن  وحتديات  االن�صانية 
وي�صاهم يف متويلهما بامل�صاركة مع االحتاد االورربي 
ال���دول امل��ان��ح��ة، وه��ي ال��دمن��ارك وفنلندة  ع��دد م��ن 

واإيطاليا واليابان وا�صتونيا واململكة املتحدة"،
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ت�صهد العالقات العراقية ال�صعودية حت�صنا كبريا على خمتلف 
25 عاما منذ معركة  دام الكرث من  انقطاع  بعد  امل�صتويات 
ال�صابق  الوزراء  لرئي�ض  الثانية  الوالية  نهاية  وحتى  اخلليج 
نوري املالكي ، حينما اإتهم االأخري ال�صعودية ب�صورة مبا�رصة 

بدعم االرهاب يف العراق. 
ب�صورة حمدودة  اال  البلدين حت�صنًا  بني  العالقات  ت�صهد  ومل 
ب��ادرت  حيث  ال���وزراء،  رئا�صة  من�صب  العبادي  ت��ويل  مع 
ال�صعودية بفتح �صفارة لها يف العراق يف خطوة ُعّدت حماولة 
ل� "فتح �صفحة جديدة" بعد انتهاء فرتة املالكي "املتوترة" 
وعينت ثامر ال�صبهان �صفرياً لها يف بغداد، اال ان االخري جوبه 
بحملة انتقادات ب�صبب تغريداته يف موقع "تويرت" بخ�صو�ض 
موا�صيع تخ�ض ال�صاأن العراقي كال�صيادة واحل�صد ال�صعبي، ما 

عدته بع�ض االطراف ال�صيعية "تدخال" يف ال�صوؤون الداخلية.
ال�صيا�صية لوقف االنفتاح العراقي على  ويبدو ان املحاوالت 
ال�صعودية م�صتمرة حتى مع نهاية عمر احلكومة احلالية بعد 
ال�صعودية  �صد  العراقيني  والنواب  امل�صوؤولني  ت�رصيحات 
"ال�صيعة"  �صد  املنطقة  يف  م�رصوع  تنفذ  بانها  واتهموها 
التحركات  تلك  ت�صطدم  وق��د  العبادي  يحرج  ق��د  وال���ذي 
اذ   . املنطقة  على  االنفتاحي  وم�رصوعه  اخلارجية  بتطلعاته 
يقول ع�صو جلنة االمن يف الربملان النائب ا�صكندر وتوت اإن 
اإىل  اأخريا  اأعلنته  الذي  التحالف  خالل  من  تتهياأ  "ال�صعودية 
اخلليج  ودول  االإ�رصائيلي  الكيان  عن  بالنيابة  معركة  قيادة 
املقاومة يف  الوطنية  القوى  ت�صم  التي  الدول  �صد  الفار�صي 

املنطقة".
ل�  ت�رصيح  يف  الركابي  وائ��ل  ال�صيا�صي  املحلل  ويو�صح 
»اجلورنال«،ان العالقات العراقية ال�صعودية �صتتاثر يف حال 
العراق،  االرهاب يف  ال�صعودية بدعم  مت ت�رصيع قانون يدين 
وقد يعيد العالقات اىل املربع االول.وبداأ حترك بع�ض القوى 
قانون  ل�صياغة  العراقي  الربملان  يف  ال�صيعية  ال�صيا�صية 
تقدم  اأن  اإىل  يهدف  الذي  االمريكي  جا�صتا  لقانون  م�صابه 
االإرهابية  العمليات  اأ�رص �صحايا  وتعو�ض  اعتذاراً  ال�صعودية 

العالقات  اإع��ادة  مقابل  العراق،  يف  �صعوديون  نفذها  التي 
ترف�صه  القانوين  املقرتح  هذا  اأن  غري  اجلانبني.  بني  كاملة 
رئي�ض احلكومة حيدر  العراقية ويف مقدمتها  بع�ض اجلهات 
مراقبني  اجلبوري،وبح�صب  �صليم  الربملان  ورئي�ض  العبادي 
لل�صان العراقي ان يف حال متكن الربملان من ت�رصيع قانون 
يعيد  قد  االره��اب  �صحايا  بتعوي�ض  ال�صعودية  بها  يطلب 
قد  وال��ذي  القطيعة  فرتة  اىل  ال�صعودية  العراقية  العالقات 
االمني  اجلانب  وعلى  ال�صيا�صي  الو�صع  على  �صلبا  ينعك�ض 
التحركات بعد موجة تظاهرات  العراق.وتاتي هذه  اي�صا يف 
لويل  زيارة  �صد  العراقية  املدن  من  عدد  �صهدتها  وحمالت 
رئي�ض  ان  اال   ، بغداد  اىل  �صلمان  بن  حممد  ال�صعودية  العهد 

احلكومة العراقية حيدر العبادي نفى ذلك.
بعد  والريا�ض  بغداد  بني  الكبري  االنفتاح  ب��وادر  وظهرت 
ال�صيما  والعراق  اململكة  امل�صوؤولني يف  الزيارات بني  تبادل 
بغداد  اىل  اجلبري  ال�صعودي عادل  اخلارجية  وزير  زيارة  بعد 
ورئي�ض الوزراء العراقي اىل ال�صعودية واالتفاق على تا�صي�ض 
جمل�ض تن�صيقي يقوم على امل�صورة والتن�صيق بني البلدين على 
الكونغر�ض  واالقت�صادي.وكان  واالمني  ال�صيا�صي  امل�صتوى 
من  اأيلول  �صبتمرب   28 �صاحقة يف  باأغلبية  اأقر  قد  االأمريكي 
العام املا�صي قانون "العدالة �صد رعاة االإرهاب" املعروف 
الرئي�ض  وقتها  ا�صتخدمه  ال��ذي  الفيتو  رغ��م  "جا�صتا"  ب� 
ال�صعودية  والتهديدات  ال�صغوط  ورغم  اأوباما  باراك  ال�صابق 
واخلليجية من اأجل عدم مترير القانون. وبعد �صدور القانون 
اأ�صبح ممكنا لعائالت �صحايا هجمات 11 �صبتمرب وغريهم 

مقا�صاة الدول الراعية لالإرهاب اأمام الق�صاء االأمريكي.
اإىل  �رصاحة  ي�صري  ال  االإرهاب"  رع��اة  �صد  "العدالة  قانون 
ال�صعودية اإال اأنها تعترب اأوىل الدول املعنية به، وي�صري خرباء 
اإال  بالقانون  اأي�صا معنيتان  االإم��ارات وقطر  اأن كال من  اإىل 
اأن الريا�ض هي التي تقود منذ مدة حملة لل�صغط واحليلولة 
دون تنفيذ القانون وهو ما قد يكلفها اأمواال طائلة، ويرف�ض 
�صبتمرب   11 هجمات  يف  بالتورط  االتهامات  ال�صعوديون 

ويوؤكدون عدم وجود اأدلة تثبت م�صوؤوليتهم عنها.

امر  العراقية  لل�صيا�صة  اخلارجي  االنفتاح  العراقي  الربملان  اخلارجية يف  العالقات  :اعتربت جلنة  – اجلورنال  بغداد 
مهم يعزز من الثقة الدولية مب�صتقبل البالد، فيما ا�صارت اىل  ان العراق مقبل على اكرب حملة اعمار وبناء يف تاريخه.

العراقيني  للم�صوؤولني  املتبادلة  ان”الزيارات  �صحفي،  ت�رصيح  يف  احل�صني  عبد  اقبال  النائب  اللجنة  ع�صو  وقالت 
ارهابية  هجمة  اعتى  على  الكبري  انت�صاره  ظل  يف  املقبلة  املرحلة  خالل  العراق  اهمية  على  وا�صح  دليل  والدوليني 
�صهدها العامل”. وا�صافت، ان” العراق مقبل على اكرب حملة اعمار وبناء يف تاريخه واالمر يتطلب ت�صافر جميع اجلهود 
داخليا وخارجيا من اجل االنتقال بالبالد لواقع جديد وم�صتقبل اف�صل جلميع ابنائه”. واو�صحت انه”يجب ا�صتثمار 
ا�صتثمارية بتعزيز اخلطاب  والقيام مب�صاريع  والتاهيل  البناء  للعراق العادة  للدخول  العاملية  وال�رصكات  الدول  رغبة 

الوطني املوحد وعك�ض �صورة ايجابية جديدة عن واقع العراق اجلديد”.

اعل��ن م�صت�صار رئا�صة اجلمهوري��ة جمال الفيا�ض، 
ع��ن رف��ع الرئي�ض ف��وؤاد مع�ص��وم دع��وى ق�صائية 
�ص��د رئي���ض جمل�ض الن��واب �صليم اجلب��وري ب�صبب 
قانون املوازنة العامة. وقال الفيا�ض، ان “رئي�ض 
اجلمهوري��ة فوؤاد مع�صوم رف��ع دعوى ق�صائية يف 
املحكم��ة االحتادي��ة �ص��د رئي���ض جمل���ض النواب 
العراق��ي �صلي��م اجلب��وري، اث��ر ت�صوي��ت املجل���ض 
عل��ى قان��ون املوازن��ة االحتادي��ة لع��ام 2018، 
م�ص��ريا اىل وجود خمالفات د�صتوري��ة يف القانون 

املوازنة امل�ص��وت عليه”. وكان رئي�ض اجلمهورية 
ف��وؤاد مع�صوم، اعاد قان��ون املوازنة العامة لل�صنة 
املالي��ة 2018، اىل جمل�ض الن��واب بعد الت�صويت 
عليها يف الثالث م��ن اذار املا�صي، عازيا ذلك اىل 
“وج��ود نحو 31 نقط��ة تتقاطع م��ع الت�رصيعات 
الناف��ذة”. واأعل��ن املكت��ب االإعالم��ي يف رئا�ص��ة 
اجلمهورية، يف 29 م��ن اذار املا�صي، ان مع�صوم 
اجلمهوري��ة  رئا�ص��ة  يف  املعني��ة  اجله��ات  وج��ه 
قان��ون  لن���رص  االأ�صولي��ة  االإج��راءات  با�صتكم��ال 
املوازن��ة العام��ة االحتادية لل�صن��ة املالية 2018 

يف اجلريدة الر�صمي.

اإعمار  اإع��ادة  موؤمتر  يف  التعهدات  حجم  بلغت 
العراق الذي ا�صت�صافته دولة  الكويت، 30 مليار 
دوالر، قدمتها 76 دولة ومنظمة اإقليمية ودولية 
ملياري  �صتقدم  اإنها  الكويت  وقالت  وحملية. 
دوالر على �صكل قرو�ض وا�صتثمارات للم�صاهمة 
اأنها  تركيا  واأعلنت  االإع��م��ار.  اإع��ادة  جهود  يف 
على  للعراق  دوالر  مليارات  خم�صة  �صتخ�ص�ض 
�صكل قرو�ض وا�صتثمارات، وذلك يف اليوم الثالث 
يف  املنعقد  العراق  اإعمار  اإعادة  ملوؤمتر  واالأخري 
مليار  ال�صعودية  خ�ص�صت  حني  يف  الكويت، 
و500  العراق،  يف  ا�صتثمارية  مل�صاريع  دوالر 

العراقية،  ال�صادرات  اإ�صافية لدعم  مليون دوالر 
دوالر  مليار  �صتخ�ص�ض  اإنها  قطر  قالت  بينما 
وزير  وك��ان  وا�صتثمارات.  قرو�ض  �صكل  على 
عن  اأعلن  تيلر�صون  ريك�ض  االأمريكي  اخلارجية 
اخلارجية  التجارة  م�رصف  بني  اإتفاقية  توقيع 
االأمريكي و العراق ملنح قرو�ض بقيمة نحو ثالثة 
�صامل  االقت�صادي   اخلبري  وقال  دوالر.  مليارات 
البياتي ان " قرو�ض موؤمتر الكويت،  لي�صت خطرة 
موؤكدا ان الفوائد �صتكون ن�صبية. وقال البياتي يف 
ت�رصيح ل�»اجلورنال«،  اإن "العراق ويف ظل ازمته 
ما  خا�صة  م�رصوع  باي  التقدم  ميكن  ال  املالية 

يتعلق بامل�صاريع احليوية"، 

الربملانية  االنتخابات  ت�صتعد خلو�ض  التي  ال�صيا�صية  الكتل  تتناف�ض 
املقرر اجراوؤها يف الثاين ع�رص من ايار املقبل لك�صب ا�صوات الناخبني، 
بطرق خمتلفة من خالل ا�صتغالل كل ما ميكن ان يالم�ض احتياجاتهم، 
وم�صاعرهم، وتوجهاتهم، لغر�ض حتقيق اكرب قدر ممكن من الفائدة، 
املقبل  ايار  النتخابات  االنتخابية  الدعاية  ان  املراقبون  ويالحظ 
والطائفية)مثلث  واالره��اب،  الف�صاد،  حماربة  على  ك�صابقتها  ترتكز 
حمى  ارتفاع  مع  انه  ال�صيا�صي،  لل�صاأن  املراقبون  وي��رى  امل��وت(. 
خا�ض،  ب�صكل  دعايتها  ت�صوق  جهة  كل  فان  االنتخابي،  الت�صابق 
ي�صدر  حيث  واقعها،  مع  ت�صاربًا  ت�صكل  كانت  اذا  فيما  النظر  بغ�ض 
احلديث عن حماربة الف�صاد من قبل اطراف متهمة بالف�صاد وتعر�صت 
لال�صتجوابات واالعفاءات من املنا�صب، وتلك االحداث كفيلة باثبات 
جلنة  ع�صو  وتقول  تبداأ؟.  اين  ومن  الف�صاد  �صتحارب  فكيف  ادانتها 
النزاهة النيابية اردالن حممود، ان �صعارت مكافحة الف�صاد تكرث كلما 
ملكافحة  جدية  و�صائل  هناك  "لي�ض  انه  موؤكدا  االنتخابات،  اقرتبت 
الف�صاد".  وذكر حممود، ل� »اجلورنال« ، انه"كلما اقرتبنا من احلملة 
العراق و�صائل  الف�صاد، ولي�ض يف  �صعارات مكافحة  االنتخابية، تكرث 
جدية ملكافحة الف�صاد"، موؤكدا ان "جميع الو�صائل قدمية وال ترتقي 
اىل م�صتوى مكافحة الف�صاد ب�صورة عملية". وا�صار اىل ان "الت�صدي 

للف�صاد يحتاج اىل تن�صيق عال امل�صتوى بني احلكومة وجمل�ض النواب 
"لكننا طوال خالل  النزاهة"، م�صتدركا  وخا�صة بجانب جلنة وهيئة 
جند  مل  وكذلك  اجلهتني  بني  التن�صيق  هذا  جند  مل  املا�صية،  ال�صنوات 
ان  واكد  الف�صاد".  ملكافحة  احلكومة  رئي�ض  جانب  من  قوية  ارادة 
التنفيذ  م�صتوى  اىل  ت�صل  لن  انتخابية  دعاية  جمرد  الطرح  "هذا 
على ار�ض الواقع".  فيما عد املحلل ال�صيا�صي جنم الق�صاب �صعارات 
لت�صليل  "برامج م�صتهكلة ومكررة" ت�صتخدم  بانها   الف�صاد  مكافحة 
»اجلورنال«،  الق�صاب،  وذكر  االنتخابية.  الدعاية  خالل  الناخبني 
انتخابية مكررة  برامج  الف�صاد، هي  "الت�رصيحات حول مكافحة  ان 
وم�صتهلكة يف ال�صنوات ال�صابقة، ترفع يف ال�صوارع على �صكل الفتات 
"لكن املواطن  وتكون هناك ندوات وجتمعات للمواطنني"، م�صتدركا 
املا�صية  ال�صنوات  طيلة  انه  حيث  وال�صعارات  الربامج  بهذه  يثق  ال 
الت�رصيعية  ال�صلطة  م�صتوى  على  �صيا�صي  م�صوؤول  حما�صبة  ي�صاهد  مل 
اىل  احالتهم  او  معاقبتهم  تتم  ومل  البالد  �رصقوا  مّمن  والتنفيذية 
الق�صاء". ولفت اىل ان "هذه ال�صعارات هي لت�صليل املواطن، وجعله 
نتفاجئ عندما ترفع هذه  "مل  اننا  املا�صي"، م�صيفا  ين�صى �رصقات 
ان  كما  املف�صدين،  وحماربة  الف�صاد  مكافحة  وال�صعارات  الكلمات 
املواطن ا�صبح يف واد وال�صيا�صي بواد اخر". وفيما يتعلق برفع �صعار 
"الطائفية  ان  الق�صاب  ال�صيا�صي جنم  الطائفية، ذكر املحلل  حماربة 
ا�صبحت �صبه ميته، وال احد ي�صتطيع العودة اىل ال�صنوات املا�صية، الن 

ال�صعب متما�صك ومتجان�ض مع بع�صه ويعي�ض ويعتا�ض بعيدا عن هذه 
وبني،  ال�صيا�صية".  الطبقات  بها  تتحدث  التي  واالحاديث  امل�صميات 
ان "املواطن بات ال ينظر اىل الربنامج االنتخابي، حيث من ال�صعب 
ال�صعارات  تطبيقه على االر�ض وال احد ي�صدق تطبيقه، لذا فان هذه 
ا�صبحت ا�صتهالكية تكرر".  وراأى الق�صاب، ان "على املواطن ان يقرر 
الذهاب اىل االنتخابات والت�صويت لوجوه جديدة لي�صت من تلك التي 
املواطن  اىل  �صيء  تقدم  ومل  �صنوات  لعدة  ال�صيا�صية  العملية  دخلت 
معروف  العراق  وا�صبح  وال�رصقات،  اخلدمات،  و�صوء  اخلذالن،  �صوى 
العامل  يف  الدول  اكرث  من  هو  وامنا  فقط  العربي  امل�صتوى  على  لي�ض 
التي فيها ف�صاد، واجلميع يتحمل امل�صوؤولية جتاه ذلك من املواطنني 

وال�صيا�صيني".
اىل  الذهاب  يقرر  ان  املواطن  على  "يجب  انه  على  التاأكيد  وج��دد 
االنتخابات واختيار �صخ�ض مل يجرب �صابقا، الن ال�صابقني ف�صلوا يف 
ثروات  نخر  على  الف�صاد  افة  تقت�رص  ومل  �صاحلة".  مدنية  دولة  بناء 
بتاأثريها  ذلك  مدياتها  تتعدى  وامن��ا  وح�صب،  االم��وال  وه��در  البلد 
مّمن  امل�صتثمرون  يواجه  حيث  البلد،  اقت�صاد  وم�صتقبل  حا�رص  على 
يرومون تنفيذ امل�صاريع مبختلف املجاالت �صتى ال�صعوبات، انطالقا 
يتعر�صون  قد  التي  االبتزاز  بعمليات  وانتهاء  االجراءات  من �صعوبة 
لها من قبل متنفذين بجهة ما لغر�ض احل�صول على ن�صبة مالية من 

مبالغ التعاقد او االرباح.

الوزراء  رئي�ض  امل�صلماوي،  �صامل  الوطني  التحالف  عن  النائب  طالب 
يف  االأمريكية  القوات  ب�”اإنهاء” وجود  امل�صلحة  للقوات  العام  القائد 
م�صوغ  اأي  وجود  عدم  موؤكدا  لهم،  احلاجة  “انتفاء”  ب�صبب  العراق 

قانوين يربر تواجدهم.

االأمريكية مل تعد  “القوات  اإن  وقال امل�صلماوي يف ت�رصيح �صحفي، 
قادرة على مواجهة االإرهاب، واجلميع يعلم باأن من واجه داع�ض هم 
ابناء احل�صد والقوات االمنية”، داعيا رئي�ض الوزراء حيدر العبادي اإىل 

“اإنهاء التواجد االأمريكي يف البالد بعد انتفاء احلاجة لهم”.
وا�صاف امل�صلماوي، اأنه “اليوجد اأي مربر او م�صوغ قانوين لبقاء تلك 
القوات داخل االرا�صي العراقية”، م�صريا اإىل اأن “العراق ميتلك قوات 

االرا�صي  حماية  على  قادرة  ال�صعبي  واحل�صد  وال�رصطة  اجلي�ض  من 
العراقية”.

وكان رئي�ض اجلمهورية فوؤاد مع�صوم اأكد ام�ض االأربعاء، عدم حاجة 
العراق لقوات ميدانية من اأية دولة كانت وحتت اأي م�صمى بعد انتهاء 
القوات  ان�صحاب  “داع�ض” االرهابي، مطالبا ب�رصورة  مرحلة تنظيم 

الرتكية من بع�صيقة.

مقترح على غرار “قانون جاستا“ قد يعيد عالقات بغداد والرياض إلى الصفر

"مثلث الموت".. الفتات دعائية للقضاء عليه تزدهر مع قرب االستحقاق االنتخابي

مطالبات بانهاء الوجود االميركي في العراق

العراق مقبل على اكبر حملة اعمار وبناء في تاريخه

معصوم يقاضي الجبوري بسبب الموازنة

فرص االستثمار في العراق تنتظر تعهدات 
مؤتمر الكويت للمانحين

 بغداد – رانيا مهدي

بغداد - الجورنال

بغداد – حسين فالح

بغداد - الجورنال

بغداد- فادية حكمت

بغداد – رزاق الياسري
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