
دجلة  لنهر  العابر  ال�رسيع  اخل��ط  على  ال�سري  اثناء 
بالتواءاته التي ت�سق اأقدم الب�ساتني يف منطقة الدورة 
جنوبي بغداد، تلوح من بعيد غابة من جذوع النخيل 
جرداء  الأر���ض  تبدو  الق��راب  وعند  الراأ�ض،  منزوعة 
زالت عنها اخل�رسة، بينما ا�ستبدل الهواء النقي باآخر 

م�سبع برائحة نتنة ل تطاق.
ب�ساتينها  زوال  هي  بغداد  يف  امل�ساهد  اأفظع  من 
اخل�رساء وقلع نخيلها املعمر، الأمر الذي ينذر بكارثة 

النباتي  الغطاء  نتيجة  بالأفق  تلوح  و�سحية  بيئية 
جاحمة  رغبات  ب�سبب  يخبوا  وبداأ  كثافته  قلت  الذي 

لزالتها وحتويلها اىل مناطق �سكنية.    
"م�سيبة كربى وكنوز ل تعو�ض"، هكذا يقول اخلبري 
واأ�سهر  اأقدم  "جتريف  اأن  موؤكدا  كاظم،  �سمري  البيئي 
و�ساق  قدم  على  يجري  بغداد  يف  الب�ساتني  واأغنى 

بدون رادع، الأمر الذي يهدد البيئة". 
"يجري  ل���»اجل��ورن��ال«،  حديثه  يف  كاظم  وي�سيف 
من  الكثري  طياته  يف  يحمل  لكنه  جديد،  واقع  فر�ض 
اأن  اىل  ال�سبب  عازيا  والبيئية"،  ال�سحية  املخاطر 

"الب�ساتني والغطاء النباتي اجلديد اأمر �رسوري لكبح 
الت�سحر وبث الأوك�سجني النقي يف اجلو، وهي مبثابة 
لكنها تعاين �سمورا  الكبرية،  املدن  تتنف�ض منها  رئة 

متعمدا الآن". 
ال��راأي،  كاظم  ت�ساطر  كرمي،  اأن�سام  الزراعية  اخلبرية 
جرداء  وجعلها  اخل�رساء  املناطق  "تبديد  اإن  بالقول، 
يف  خلال  حت��دث  خطرية   ظاهرة  النفايات  وت��راك��م 
الإنتاج الزراعي"، عازية �سببها اىل عدم وجود قوانني 
اىل  حتويلها  بعدم  الزراعية  الأرا�سي  اأ�سحاب  تلزم 
�سكنية، ف�سال عن اأ�سباب اأمنية اأخرى فر�ست وجوب 

احكام ال�سيطرة على الكثري من الب�ساتني ملنع الإرهاب 
من ا�ستغاللها كمالذات اآمنة يف العديد من املناطق".  
بع�ض   ،» ل���»اجل��ورن��ال  حديثها  يف  ك��رمي  وتو�سح 
املادي،  الك�سب  اأعماهم  الزراعية  الأرا�سي  اأ�سحاب 
على  لاللتفاف  ملتوية  اأ�ساليب  يتبعون  وجعلهم 
�سكنية،  اأرا����ض  اىل  حتوليها  متنع  التي  ال��ق��رارات 
احلادثة  لت�سجل  مزارعهم  اأو  ب�ساتينهم  ويحرقون 
كرمي،  وحتذر  بيعها".   عليهم  ي�سهل  ما  جمهول،  �سد 
ما  على  احلال  بقي  اإذا  الزراعة  مهنة  "اإنقرا�ض  من 
املناطق  "زوال  اإن  بالقول،  كرمي  وزادت  عليه".  هو 

اخل�رساء يوؤثر �سلبًا يف بيئة العراق التي باتت متتاز 
بكرثة الغبار والأتربة". 

وتلفت العديد من التقارير اىل اأن الكثري من الفالحني 
لتفتيت  النظام  ا�ستغلو غياب فر�ض   2003 منذ عام 
الأرا�سي  على  الطلب  بكرثة  مدفوعني  الأرا�سي،  تلك 
اأن  اآراء املخت�سني، على  ال�سكن.  وجتمع  اأزمة  نتيجة 
تغريات  حدوث  اىل  ي��وؤدي  النباتي  بالغطاء  الإخ��الل 
يف مناخ وجغرافية الأر�ض، ف�سال عن تفاقم م�سكلة 
وت�سكل  الربة  اجنراف  وزي��ادة  احل��راري،  الحتبا�ض 
ال�سيول، وعدم ال�ستفادة من مياه الأمطار، وبالتايل 

من  الأرا�سي  حرمان  و  والت�سحر  اجلفاف  ا�ستفحال 
البيولوجي  التنوع  اإنخفا�ض  ذلك  على  زد  ح�سائ�سها، 

للكائنات احلية. 
يذكر اأن جمل�ض الوزراء قرر، يف )16 �سباط 2016(، 
ومنع  الزراعية  والرا�سي  الب�ساتني  جتريف  ايقاف 
ا�ستعمالتها  تغيري  او  �سكنية  ارا���ضٍ  اىل  حتويلها 
اأن  وهي  ���رسوط،  ثالثة  بتحقيق  ال  اخ��رى  لأغرا�ض 
واأن  ال�سا�سي،  للت�سميم  خمالف  غري  البناء  يكون 
تكون القطعة مبنية على �سكل جممع �سكني، واأن يكون 

البناء امل�سيد على قطعة الر�ض من املواد الثابتة.
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ي�سم احل�سد ال�سعبي قوة ناعمة من طراز خا�ض، تي�سري جانبا 
الذين  بعنا�رسه  فهو  الفاعلة،  ال�سكرة  قوته  مع  جانب  اىل 
حا�سما  عامال  ي�سكل  اأن  ميكن  منت�سب  األف  ب�140  يقدرون 
الأ�سوات  عرب  لالنتخابات  املر�سحني  من  العدد  كفة  يرجح 

النتخابية التي �سيدلون بها يف اقراع 12 اأيار.   
لكن احل�سد ال�سعبي، مل ت�سمل بالت�سويت اخلا�ض الذي ت�سارك 
املحلية  وال�رسطة  اجلي�ض  من  الأمنية  ال�سنوف  فيه  جميع 
والحتادية وكذلك قوات مكافحة الإرهاب، والذي ي�سبق موعد 
النتخابات العامة بيومني، ما يعني حرمان نحو ن�سف اعداد 
مقاتلي تلك القوات بحكم عملهم الع�سكري الذي يتطلب تواجد 
الواجبات  لتنفيذ  الع�سكرية  مبقراتهم  املقاتلني  من   50%
العرداوي.  عبا�ض  الأمني  اخلبري  بح�سب  باأدائها،  املكلفني 
"ن�سف مقاتلي  اإن  ويقول العرداوي يف حديث ل�»اجلورنال «، 
يف  باأ�سواتهم  الدلء  لي�ستطيعون  ال�سعبي  احل�سد  هيئة 
اأيار  من  ع�رس  الثاين  يف  اجراوؤها  املقرر  العامة  النتخابات 
لها  ع�سكرية  موؤ�س�سة  "احل�سد  اأن  اىل  ال�سبب  عازيا  اجلاري"، 
واجباتها اخلا�سة بتاأمني مناطق خمتلفة من البالد بالإ�سافة 
تواجد  يتطلب  مما  �سوريا،  مع  احل��دودي  لل�رسيط  م�سكها  اىل 
والنقاط  املقرات  يف  دائم  ب�سكل  املقاتلني  من   50% ن�سبة 

الع�سكرية التابعة للح�سد ال�سعبي".
حمافظات  من  هم  املقاتلني  "اأغلب  اأن  ال��ع��رداوي،  واأو�سح 
اىل  الو�سول  عليهم  ي�سعب  مما  فيها،  يعملون  التي  تلك  غري 
للم�ساركة  ال�سلية  مبحافظاتهم  الواقعة  النتخابية  مراكزهم 
بالت�سويت"، مبينا اأن احل�سد ال�سعبي اأجرى مباحثات ونقا�سا 
اخلا�ض  بالت�سويت  مقاتليه  ل�سمول  النتخابات  مفو�سية  مع 
الأخرى.  الأمنية  ال�سنوف  بباقي  ا�سوة  املرتقبة  لالنتخابات 
احل�سد  ا�ستبعاد  على   اأ�رست  "املفو�سية  اأن  العرداوي،  وتابع 
من الت�سويت اخلا�ض ب�سبب عدم ارتباط قواعد بياناته بقواعد 
الأخرى املعتمدة لدى املفو�سية بالت�سويت  الأمنية  ال�سنوف 
اخلا�ض". ويرى مراقبون ان منع �سمول مقاتلي احل�سد ال�سعبي 
يف الت�سويت اخلا�ض �سيوؤثر ب�سكل كبري على قائمة الفتح وقد 
كبرية،  مقاعد  على  احل�سول  فر�ض  فر�ض  بتقليل  ذلك  يت�سبب 

م�سريين اىل ان هناك ترجيحات بان�سحاب مقاتلي احل�سد من 
بعد  النتخابات  يوم  يف  للت�سويت  والذهاب  المنية  النقاط 
اأكد  ذاته  بال�سياق  اخلا�ض.  بالت�سويت  امل�ساركة  من  منعهم 
العراق معن  لالإنتخابات يف  امل�ستقلة  العليا  املفو�سية  رئي�ض 
الهيتاوي يف وقت �سابق، اأن "جميع ناخبي احل�سد ال�سعبي هم 
بامل�ساركة  لهم  ال�سماح  ميكن  ول  العام  الت�سويت  �سمن  من 
احل�سد  ملنت�سبي  بيانات  وج��ود  لعدم  اخلا�ض  الت�سويت  يف 
عن  تختلف  اخلا�ض  القراع  "بيانات  اأن  اىل  لفتا  ال�سعبي"، 
هنالك  �سيكون  ال�سكوك  يقطع  امر  وهو  العام  القراع  بيانات 
احل�سد  مقاتلي  من  العديد  املوزعة".   البطاقات  يف  اختالف 
يف  الت�سويت  من  حلرمانهم  امتعا�سهم   عن  اأع��ربوا  ال�سعبي 
الجازة  مع  موعدها  ت�سارب  ب�سبب  الربملانية  النتخابات 
التي يتعني عليهم اأخذها للذهاب اىل منازلهم والت�سويت من 
حديث  يف  احمد  ماجد  املقاتل  ويقول  النتخابية.  مراكزهم 
النتخابات  يوم  ب�سوتي  الدلء  اأ�ستطيع  "ل   ،» ل�»اجلورنال 
ال�رسيط احلدودي مع �سوريا، حيث وحدتي  ب�سبب وجودي يف 
الع�سكرية، والتي تبعد مئات الكيلومرات عن املركز النتخابي 
باملنطقة التي ا�سكن فيها"، "لفتا اىل انه "�سيكون جمربا على 
المتناع من امل�ساركة بالنتخابات، ب�سبب اللتزام بالواجب، 
وهذه احلالة تنطبق على الآلف من اأقرانه". فيما يقول املقاتل 
حمافظة  غرب  ع�سكري  مقر  يف  يرابط  الذي  ال�سالم  عبد  احمد 
نينوى انه"يف حال عدم �سماح القادة الع�سكريني مبنحي اجازة 
حمافظتي)بغداد(  اىل  مغادرا  املقر  �ساأترك  النتخابات  بيوم 
لال�سراك بالت�سويت العام لالنتخابات النيابية". وا�ساف ان" 
�سبب ال�رسار على الت�سويت بالنتخابات هو لتاأدية الواجب 
العراق  خدمة  على  تعمل  وجوه  باختيار  وامل�ساهمة  الوطني 
الذين  العراقيني  اأن الإح�ساءات تفيد باأن عدد  و�سعبه".  يذكر 
يحق لهم الت�سويت يف النتخابات يبلغ 24 مليونا و33 األف 
للمرة  ي�سوتون  مليون  ون�سف  ماليني  اأربعة  بينهم  مواطن، 
الأوىل بعد اجتيازهم �سن الثامنة ع�رسة، موزعني على 52 األف 
حمافظة  كل  يف  ينتخبون  حمافظة،   18 يف  انتخابية  حمطة 
نوابا ممثلني عنهم بالربملان بواقع نائب لكل 100 األف ن�سمة، 
فيما مت تخ�سي�ض 8 مقاعد للم�سيحيني، وال�سابئة والأيزيديني 

وال�سبك.

بغداد - اجلورنال: ك�سفت وزارة التجارة  عن تخ�سي�ض مبلغ )500 ( مليار دينار عراقي كدفعه اوىل 
ل�رسف م�ستحقات م�سوقي احلنطة للمو�سم احلايل    واكد املكتب العالمي للوزارة  ان الدفعه الوىل 
النتهاء من عمليات  ال�رسف حال  ليكون  وامل�سوقني  للفالحيني  اطالقها دعما  امل�ستحقات مت  من 

الحت�ساب.
املحلية  احلنطة  حم�سول  من  امل�سوقة  الكميات  با�ستالم  م�ستمرة  الت�سويقية  “املراكز  ان  وا�ساف 
للمو�سم احلايل من الفالحني واملزارعني والتي بلغت )207829( طنا من احلنطة بانواعها”، مبينًا 
ان “عمليات املتابعة والتدقيق واعادة الفح�ض للكميات امل�ستلمة يف املواقع م�ستمرة من قبل الدارة 
العامة، ا�سافة اىل اجلهات الرقابية يف املحافظات ل�سمان عدم اخراق ال�سوابط والتعلمات التي 

حددت من قبل اللجنة العليا".

خارطة  اأن  الوطنية،  ال�ستثمار  هيئة  قالت 
احل��ايل  ال��ع��ام  خ��الل  ال��ع��راق  يف  ال�ستثمار 
عموم  يف  ا�ستثماري  م�رسوع   1100 ت�سمنت 
الوطنية  ال�ستثمار  هيئة  رئي�ض  وذكر  العراق. 
فر�ض  مبلتقى  كلمته  يف  الع��رج��ي  �سام�ض 
احتوت  "امل�ساريع  اإن  بغداد،  يف  ال�ستثمار 
على اأكرث من 1100 م�رسوع ا�ستثماري �سغري 

يعترب  "امللتقى  اأن  مبينا  وكبري"،  ومتو�سط 
مكمال ملوؤمتر الكويت وموا�سلة املباحثات مع 
ال�رسكات ال�ستثمارية والقطاع اخلا�ض". وقال 
اخلبري القت�سادي علي الفكيكي ل� »اجلورنال « 
، ان على احلكومة القيام  بتح�سني بيئة الأعمال 
يف العراق وتوفري املناخ ال�ستثماري امل�سجع 
والأجنبية  الوطنية  الم���وال  روؤو����ض  جل��ذب 
العام   القطاع  بني  ال�رساكات  حتقيق  وت�سجيع 

واخلا�ض". 

الفايز،  عامر  الوطني  التحالف  عن  النائب  اأعلن 
العطلة  دخوله  بعد  ر�سميا  الربملان  عمر  انتهاء 
احلالية  ال���دورة  اأن  معتربا  الخ���رية،  الت�رسيعية 
كانت اأف�سل من ال�سابقة بتمريرالقوانني وحما�سبة 
اإن  �سحفي،  ت�رسيح  يف  الفايز  وقال  الفا�سدين. 
بعد  ر�سمي  ب�سكل  عمله  انتهى  النواب  “جمل�ض 
دخوله عطلته الت�رسيعية الأخرية ول ميكن عقد اأي 

جل�سة مقبلة با�ستثناء الدعوة جلل�سة طارئة”.
ال��دورة  خ��الل  النواب  جمل�ض  “اأداء  اأن  واأ���س��اف 

�سهد  حيث  بكثري  �سابقه  من  اأف�سل  كان  احلالية 
جبهة  ت�سكيل  ب�سمنها  الإ�سالحات  من  �سل�سلة 
اإق��رار  عن  ف�سال  ال��ن��واب،  خمتلف  من  معار�سة 
ال�سعبي وجهاز مكافحة  احل�سد  قوانني مهمة مثل 
اإىل  بال�سافة  املوحد،  التقاعد  وقانون  الإره��اب 

زيادة ال�ستجوابات الوزارية ب�سكل لفت”.
ان�سجاما  املقبلة  الدورة  “ت�سهد  اأن  الفايز  وتوقع 
ب�سبب  اكرب  ب�سكل  النواب  وجمل�ض  احلكومة  بني 
ال�سيا�سية  العملية  ال�سيا�سي ون�سوج  الوعي  زيادة 
ال�سجال  ع��ن  وابتعادها  املا�سية  امل��دة  خ��الل 

الطائفية”.

 
القليلة  الأي��ام  العراق،  يف  لالنتخابات  العليا  املفو�سية  ح��ددت 
املقبلة، موعدا ل�سحب كل البطاقات النتخابية التي مل ت�ستلم من قبل 
ذويها، عند حتديث �سجالت الناخبني، ومن بينها اخلا�سة للمنتمني 
ع�سو  وك�سف  للق�ساء.  واملطلوبني  الإره��اب��ي،  "داع�ض"  لتنظيم 
م�سري  عن  الرديني،  حازم  العراقية،  لالنتخابات  العليا  املفو�سية 
الإرهابي،  "داع�ض"  تنظيم  بعنا�رس  اخلا�سة  النتخابية  البطاقات 
يف املحافظات التي كانت ت�سمى بال�ساخنة. ويقول الرديني، "لي�ض 
ن�ستطيع  الإرهابي،  التنظيم  بعنا�رس  خا�سة  حمددة  اأ�سماء  لدينا 
الربملانية  النتخابات  يف  الت�سويت  يف  امل�ساركة  من  ا�ستبعادها 
"بالتاأكيد  اأنه  اإىل  م�سريا  اجلاري"،  اأي��ار   12 يف  اإجراوؤها  املزمع 
اأو  النتخابات  وامل�ساركة يف  القدوم  ي�ستطيعون  ل  داع�ض  عنا�رس 

ا�ستالم البطاقات النتخابية". ولفت اإىل اأن "املفو�سية �ست�سحب كل 
البطاقات يف الثامن من ال�سهر اجلاري، بالتايل ل ميكن ا�ستخدامها 
من قبل اأي �سخ�ض اأخر". من جانبه، بني الرئي�ض ال�سابق للمفو�سية 
املحافظات  اأن  م�سطفى،  �رسب�ست  العراق،  يف  لالنتخابات  العليا 
الدين، ونينوى، والأنبار"،  "�سالح  التي كانت تعترب �ساخنة، وهي 
يف الفرة التي كانت حتت �سيطرة تنظيم "داع�ض"، مل يكن للمفو�سية 
العمل بدء يف املحافظات بعد  اأن  اأي عمل فيها. واأ�ساف م�سطفى 
اإىل  "داع�ض" الإرهابي، ما عدا بع�ض مناطق الأنبار، م�سريا  انتهاء 
اأن املفو�سية لي�ض لديها القاعدة الأمنية التي حتدد املنتمني لتنظيم 
"داع�ض" الإرهابي. وتابع "تبقى على اجلهات الأمنية، اإذا �سخ�ست 
باأ�سماء  قائمة  املفو�سية  تزود  اأن  وبالإمكان  لالإرهاب،  املنتمني 
الإرهابيني، وعن طريق برنامج للمفو�سية، اأن تدخل على البطاقات 
وا�سم  البطاقة  رقم  خالل  من  ومعروفة  حمددة  كانت  اإذا  وتعطلها 

التي  الناخب". ويف وقت �سابق، ك�سف مر�سح عن حمافظة نينوى، 
حررتها القوات العراقية بالكامل اأواخر اأغ�سط�ض/ اآب العام املا�سي 

من �سيطرة تنظيم 
البطاقات  ل�رساء  جهات  قبل  من  ت�سابق  عن  الإرهابي،  "داع�ض" 

النتخابية اخلا�سة بعنا�رس التنظيم.
فاروق  نينوى،  حمافظة  عن  الوطنية،  ائتالف  عن  املر�سح  واأو�سح 
بو�ساطة  املر�سحني،  بع�ض  قبل  من  ت�سابق  هناك  ان  اجل��ب��وري، 
�سما�رسة، للح�سول بطرق ملتوية على البطاقات النتخابية اخلا�سة 
بعنا�رس تنظيم "داع�ض" يف نينوى، و�رسائها من ذويهم مببلغ قدره 
اأمريكي( للبطاقة  45 دولر  األف دينار عراقي )ما يعادل نحو   50
اأيار/ �سهر  من  ال�12  حددت  العراقية  احلكومة  اأن  يذكر  الواحدة". 
النتخابات  لإجراء  موعدا   ،2018 اجلاري  العام  من  املقبل  مايو 

الربملانية.

 
يخطط العراق اىل تاأمني حدوده مع ال�سعودية والكويت �سمن خطة 
لإدارة امللف الأمني ملرحلة ما بعد "داع�ض"، وخ�سو�سا بعد الن�رس 
المنية  القوات  وتعمل  الرهابي.  "داع�ض"  تنظيم  على  املتحقق 
وال�ستخبارات العراقية على تاأمني  800 كم مع ال�سعودية و183 
مع الردن و200 كم مع الكويت،  عن طريق تن�سيق م�سرك مع هذه 
باملعدات  احلدود  قوات  تزويد  ب�رسورة  خرباء  طالب  فيما  ال��دول، 
هذه  ل�ستك�ساف  والطائرات  الدقيقة  بالكامرات  وتزويدها  والفراد 
ان  خلف  عبدالكرمي  املتقاعد  اللواء  ويقول  ال�سا�سعة.  امل�سافات 
"تاأمني احلدود العراقية مع دول اجلوار عرب اختيار مواقع لكل دولة 
وي�سيف  الدولة".  لتلك  املبا�رسة  بالقيادة  وتت�سل  حدودها  �سمن 
حدود  قيادتني  ميتلك  "العراق  ان  »اجلورنال«  ل�  حديث  يف  خلف 

مل�سك احلدود مع ال�سعودية، وقيادة قوات احلدود الرئي�سية امل�سوؤولة 
مع  اجلديدة  "اخلطة  ان  مبينا  كامل"،  ب�سكل  العراقية  احلدود  على 
القيادات بل حت�سن  ال�سعودية والردن لن حتدث اي تغيري يف هذه 
من النوايا فيما بني العراق من جهة وال�سعودية والكويت من اجلهة 
الخرى". وبخ�سو�ض مركز القيادة لهذه اخلطة بني اخلبري المني 
ان "هذه املراكز �ستكون عرب التن�سيق بني الدول امل�سركة يف اخلطة 
احل�سبان  يف  يكن  ومل  بينها".  فيما  القوات  ه��ذه  تتداخل  ل  وان 
قواته  �سحب  امكانية  ترامب  دونالد  المريكي  الرئي�ض  اعالن  هو 
داع�ض  واجتازها  �سبق  بحدود  العراق  مع  ت�سارك  التي  �سوريا  من 
وا�ستطاع ال�سيطرة على ثالث حمافظات عراقية، ودخول رو�سيا اىل 

املنطقة بقوة من خالل دعم القوات ال�سورية".
ويرى ال�سيا�سي والنائب يف الربملان العراقي �سالح احل�سناوي ان 
تدفق  ومينع  م�سلحته  من  �سي�سب  العراق  مع  حدودي  تعاون  "اي 

يف  الداخلي  المن  يحفظ  جهد  لي  تاأديده  معلنا  عليه"،  الره��اب 
العراق".

ويقول احل�سناوي يف حديث ل� »اجلورنال« ان "م�سلحة العراق فوق 
يف  ارهابي  عمل  �سن  يحاول  فرد  دخول  ومنع  اخرى،  م�سلحة  كل 

العراق هو انت�سار ي�سجل لهذا اجلهد المني".
العراق  بني  تعاون  عن  الأع��رج��ي،  قا�سم  الداخلية  وزي��ر  وك�سف 
لإدارة  خّطة  �سمن  امل�سركة،  احلدود  لتاأمني  وال�سعودية،  والكويت 
 2018 "عام  اأن  مبينا  "داع�ض"،  بعد  ما  ملرحلة  الأمني  امللّف 
�سيكون عام الدعم حلر�ض احلدود وال�ستخبارات، وفتح التعاون مع 

جميع الدول".
واعلن الكويت حر�سه على احرام و�سيادة وا�ستقرار العراق و�سالمته 
يف  والتدخل  جتزئته  اإىل  ي��وؤدي  ما  كل  رف�سها  جمددة  القليمية، 

�سوؤونه الداخلية واحلفاظ على هويته العربية وال�سالمية".

التصويت العام يربك الحشد الشعبي ويهدد بانسحاب جماعي من النقاط االمنية قبيل االنتخابات

في نينوى... تسابق بين المرشحين لالستحواذ على بطاقات داعش االنتخابية 

العراق يخطط استخباريا لتأمين 1183 كيلو متر مع السعودية والكويت واالردن

التجارة تخصص  )500 ( مليار دينار لصرف مستحقات الفالحين

السوق العراقية تفتح ابواب االستثمار امام 
الدول العربية 

البرلمان يعطل رسميا بعد انتهاء فصله 
التشريعي

بغداد - الجورنال

بغداد – سعد المندالوي

بغداد - رزاق الياسري

بغداد - فادية حكمت

بغداد - الجورنال

بغداد – دريد سلمان 

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

الدوالر  يسجل اعلى 
مستوى له

جذوع بال رؤوس .. إبادة مفزعة تكتم األنفاس في بغداد 

النوارس في مهمة 
معقدة أمام الديوانية

تفاصيل اوسع ص4

صفحات منوعةيـومية سيــاسيــة اقتصادية مستقلة journaliraq.com8
Thu.3 May. 2018 issue no 467 الخميس 3 ايار 2018 العدد

  رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

A L J O U R N A L  N E W S P A P E R


