
اأعلن��ت وزارة التعلي��م العايل والبح��ث العلمي، متديد 
اىل  االهلي��ة  والكلي��ات  للجامع��ات  التق��دمي  ف��رة 

اخلمي�س املقبل املوافق ٣/١١/٢٠١٦
وق��ال املتحدث الر�س��مي للوزارة حي��در العبودي يف 
بي��ان له ، ان "قرار التمديد ياأت��ي احلاقا بالتعليمات 
الت��ي ت�سمنه��ا دلي��ل الطال��ب للتق��دمي للجامع��ات 
اإغ��اق  "موع��د  ان  اىل  الفت��ا  االهلي��ة"،  والكلي��ات 
ا�ستم��ارة التقدمي االلك��روين كان مق��ررا يف التا�سع 

والع�رشين من ال�سهر احلايل".
ان "ثم��ة تعديا اأ�س��يف عل��ى احلدود الدني��ا للتقدمي 
اىل ق�س��م القان��ون بحيث اأ�سب��ح ٥٨ للفرعني العلمي 

واالأدبي".
وتاب��ع انه "قد �سمح خلريج��ي االإعداديات اال�سامية 
التقدمي لكليات العلوم اال�سامية فيما يحق للطلبة من 
خريجي الف��رع املهني بتخ�س�س �سب��كات احلا�سوب 
ال�س��ور باحلا�س��وب  وتخ�س���س ت�سمي��م و�سناع��ة 

التقدمي اىل ق�سم هند�سة تقنيات احلا�سوب".

 اأعلن��ت جامع��ة ذي قار، عن اإكمال جمم��ع الق�سم الداخلي 
للبنات يف جممع الرئا�سة مبنطقة امل�سطفاوية يف جامعة 
ذي ق��ار لزيادة الطاقة اال�ستيعابي��ة وفك االختناقات يف 
االأق�سام احلالية. وقال مدير االأق�سام الداخلية يف اجلامعة 
�سمي��ع ال�سه��اين يف بي��ان ل��ه، ان��ه "مت تهي��اأة االأق�س��ام 
الداخلية للبن��ات للعام الدرا�س��ي2016/2017 حيث مت 
اإ�س��كان الطالب��ات يف البناية اجلديدة والت��ي ت�ستوعب ما 
يقارب600 طالبة ومت  توفري اخلدمات ال�سحية واالأمنية 
للطالب��ات والذي مر بعدد من املراحل حتى و�سل اإىل هذه 
املرحلة". وا�ساف ان "اخلط��وة االأوىل كانت اأخاء الق�سم 
الداخل��ي للبن��ات يف  )ق�سم الزهراء( يف ح��ي الثورة ونقل 
االأث��اث ومول��دات الدي��زل العائ��دة اإىل االأق�س��ام الداخلية 
واالنتق��ال اإىل بناية اجلدي��دة و تاأهيل واإكم��ال النواق�س 
فيه��ا". واو�سح ال�سه��اين اأن "البناية اأكمل��ت بتمويل من 
امل��وارد الذاتي��ة للجامعة وباإ�رشاف جلنة م��ن املهند�سني 
والفني��ني التابع��ني له��ا وكادر االأق�س��ام الداخلية وبدون 
انقطاع حتى يف اأيام العطل والعمل املتوا�سل اأ�ستمر اأكرث 

من ثاثة �سهور".
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، فالتف��اوت االجتماع��ي ق��د م��د ج��ذوره يف بنية 
احلي��اة االقت�سادي��ة و�سريه��ا الطبيع��ي، وحتافظ 
عليه املوؤ�س�سات االجتماعي��ة والقانونية الرئي�سية 
يف ع�رشه، وتزيد من حدته . ففكرة ال�رشاع الطبقي 

ت�ستت االن�سانية بني النا�س وتزرع العن�رشية.
�صراع من اأجل البقاء

ان التف��اوت الطبق��ي اثار جدال كب��ريا يف املجتمع 
م��ن حي��ث املب��ادىء والقي��م ا�ستهل �س��امل خ�سري 
موظ��ف يف البلدي��ة كامه به��ذه اجلمل��ة انا امقت 
الطبقة الربجوازية التي تفرق بني العامل والطبيب 
والأين موظ��ف يف بلدي��ة اال�سغال ا�سم��ع الكثري من 
االنتق��ادات الاذع��ة حي��ال عام��ل البلدي��ة فمنهم 
م��ن يت�س��دق بجمل جارح��ة على �سبي��ل املزاح مع 
ا�سدقائ��ه مث��ا مال ثياب��ك باليه كاأن��ك عامل يف 
البلدي��ة حتى يبدءون بال�سح��ك ال�ساخب وهذا ما 
يث��ري حفيظتي ويجعلن��ي امقته��م اأرى ان االغنياء 
الذي��ن طالته��م الرثوة عل��ى بغت��ة ال ي�ستحقون ما 
و�سلوا عليه حيث ان �سط��وة املال حمقت بداخلهم 

كل القيم االن�سانية .
ويف ال�سياق ذاته قال��ت ميار ابراهيم مهند�سة 33 
�سنة ظه��رت الطبقية ب�سكل وا�س��ح يف بلد تنظر له 
دول الع��امل عل��ى ان��ه بلد ال��رثوات النفطي��ة لتعدد 
مظاهر ال��رثاء كاالمتداد العمراين و كرثة ال�سيارات 
احلديث��ة و هذه املوؤ���رشات تنفي �سف��ة الفقر الذي 

انت�سى ب�سكل ملحوظ .
هن��اك الكثري من العوائل تعي�س واقعا موؤملا ب�سبب 
افتقاره��ا للعي���س بحي��اة كرمية وذل��ك مما مير به 
البل��د من ازم��ات ال تنتهي م��ن االقت�س��اد واالمن 
وق��د ظهرت موؤخرا ظاهرة انت�س��ار الطبقية املقيتة 

يف العراق .
حلم العمر

وم��ن جهته ا�ساف علي قا�سم 25 �سنة / بعد عناء 
بجمع اأق�ساط اجلامع��ة االهلية وممار�ستي الأعمال 
عدي��دة ول�ساعات مكثف��ة ل�سد اأق�س��اط اجلامعة ها 

ان��ا ح�سل��ت عل��ى مبتغ��اي وب��داأت ارتاده��ا لكن 
م��ا واجهت��ه م��ن �سعوب��ات مل تك��ن يف احل�سب��ان 
فطامل��ا كان��ت هياأت��ي وثياب��ي املتوا�سع��ة حمط 
انظ��ار زمائ��ي ودائما ا�سع��ر ب��اأن نظراتهم تخبئ 
ا�ست�سغارا او تقليا م��ن �ساأين لكنني كنت اجتاهل 

االمر او يخال يل انه �سوء ظن. 
ر�ؤية اجتماعية

نور مكي احل�سناوي باحثة اجتماعية ظاهرة الفقر 
والتفاوت الطبق��ي يف املجتمع العراقي تلعب دورا 
خط��ريا النعكا�ساته��ا ال�سلبية على احلي��اة العامة 
وعل��ى افراد املجتمع الذي بدا عليه التمايز الطبقي 
وا�سح��ا بتمي��ز فئ��ة مبختل��ف اخلدم��ات التنموية 
واملعا�سي��ة وال�سحية على ح�س��اب الفئات الفقرية 
واملحروم��ة حت��ى وان ح�سلت ه��ذه الطبقات على 
بع�س اخلدمات مل حت�س��ل عليها بال�سكل الطبيعي 
املطل��وب وتبق��ى منقو�سة ال حتق��ق احتياجاتها، 

وا�ساف��ت احل�سن��اوي لق��د تو�سع��ت ه��وة التفاوت 
الطبقي والكل يدرك خماطره��ا وعواقبها الوخيمة 
عل��ى املجتم��ع الن الفقر والتف��اوت الطبقي االكرث 
خطورة من بني كل املخاطر التي حتيط باملجتمع، 
وما نواجه��ه يف جمتمعنا من فق��ر وتفاوت طبقي 
جاء نتيجة حتمية مل��ا نعي�سه من فو�سى �سيا�سية 
وف�س��اد اداري وم��ايل وجتاوزات عل��ى املال العام 
مت��ر ب��دون رادع حقيقي بع��د ان زادت الفقراء فقرا 
وجعل��ت الع��راق يت�سدر قوائ��م الف�س��اد يف العامل، 
وللحد من هذه احلالة يجب ان تتبع �سيا�سة جديدة 
لطرد ه��ذه الظاه��رة املقيتة التي انت���رشت موؤخرا 
ب�س��كل ملح��وظ ويع��ود االم��ر اىل �سيا�س��ة الدول��ة 
نف�سه��ا وذل��ك بتوف��ري فر���س عم��ل او تق��دمي منح 
للطلبة وان�ساء م�ساريع لت�سغيل الك�سبة والكثري من 
اخلط��ط التي تق��رب النا�س فيما بينه��م بامل�ستوى 

املعي�سي.

األركيلة .. حكايات بين الدخان.. فوائد قليلة وأضرار متعددة
وتفي��د امل�سادر ان ظهوره��ا وانت�سارها وتطورها يف العامل 
العرب��ي كان يف �سب��ه اجلزيرة العربي��ة ودول �سمال افريقيا 
مث��ل تون���س واجلزائر وم���رش لكنها انت���رشت يف العراق يف 
ظ��ل االحت��ال العثماين، وكما ذك��ر ان حفي��د �سائغ امللوك 
)زهرون عمارة( ان ج��ده زهرون قد �سنع اأركيلة من الف�سة 
لل�سلط��ان عبد احلمي��د الثاين بناًء على طل��ب الوايل العثماين 

يف بغداد
واليوم ات�سح ان الع��راق هو الذي اأعاد الهيبة والهيمنة لهذه 
املع�سوق��ة يف الوط��ن العربي لي�سبح وبامتي��از هو �ساحب 
االخ��راع واالنت�س��ار والتط��ور واالأ�سل، لكون��ه ا�سبح اليوم 
وبالتحديد يف فرة ما بعد �سقوط النظام ال�سابق عام 2003 
�ساحب اعلى االأرق��ام يف ا�ستهاك االأركيلة )ال�سي�سة(، حيث 
ال ت��كاد تخل��و حمافظة م��ن حمافظ��ات العراق م��ن مقاهي 
االأركيل��ة وب�سكل غ��ري طبيعي، ولك��ن بغداد ت�سي��دت اجلميع 
بهذه االآفة التي تفتك ب�رشاوة ب�سحة اهم �رشيحة باملجتمع 

اأال وهي �رشيحة ال�سباب .
املقاهي ال�صعبية القدمية

يق��ول )ح�س��ني ال�سي��د(، ا�ست��اذ الريا�سي��ات يف بغ��داد وهو 

اح��د رواد املقاه��ي ال�سعبية ان املقاه��ي يف ال�سابق تختلف 
كث��ريا عما هي عليها االآن، لكونه��ا يف ال�سابق، اي يف حقبة 
االأربعيني��ات واخلم�سيني��ات وال�ستيني��ات وال�سبعينيات من 
الق��رن املا�س��ي، كانت ملتق��ى لاأدباء وال�سع��راء واملثقفني 
واأ�سحاب ال��راي، وكان احلديث املتداول فيها جميا ومفيدا 
للجمي��ع، واحيان��ا يك��ون املقهى ديوان��ا لل�سلح ب��ني اأبناء 
املحل��ة الواح��دة يف حالة حدوث اأية م�س��اكل بينهم، وكانت 
ه��ي امل��كان االأول واالأ�سا�س ملناق�سة اأو�س��اع البلد وجتمعا 
للطاب والعمال وال�سباب املكافح واملنا�سل ومكانا وماذا 
للم�سح��ني عن ال�سعب والذين الير�س��ون بالظلم واال�ستبداد. 
وي�سي��ف ال�سي��د ان طبيع��ة املقاه��ي يف ال�ساب��ق ان اأك��رث 
املتوافدي��ن عليه��ا ه��م م��ن املواطن��ني الذين يطل��ق عليهم 
)النخب��ة( وباأعمار ما ف��وق الع�رشين عام��ا، مو�سحا بانها 
ت��كاد تكون خالية م��ن اأعم��ار الع�رشين يف اغل��ب االأحيان، 
موؤك��دا ان االأركيل��ة كانت موجودة يف ذل��ك الوقت لكن اغلب 
الزبائن كانوا يعزفون عنها وال يوجد مثل هذا االإقبال عليها. 
ويب��ني ال�سيد انها كانت مهملة يف اغل��ب املقاهي واملت�سلط 
بدال عنه��ا )ال�ساي واحلام�س والدومين��و والطاويل( لكن ما 

نراه اليوم غريب وعجيب، بح�سب و�سفه .
غياب فر�ص العمل

ال�س��اب )حممد عبد اهلل( 29 عاما يق��ول ابحث عن العمل وال 
اجد عمًا ا�ستمر فيه، وان وجدت املكان فلن اتخل�س فيه من 
معانات��ي وكام العائلة الذي يحمل ن��ربة التاأنيب امل�ستمرة 
بع��دم اخلو���س والبق��اء بالعم��ل ب�س��ورة م�ستم��رة، ودائما 
يقول��ون )لي���س مت�ستغ��ل (! ويك��ون ردي لهم وبح��زن �سديد 
)وي��ن اك��و �سغل ميعودي��ن ا�سخب�ست��وين(، عند البق��اء بدون 
عم��ل ال اأج��د متنف�سا غ��ري االركيل��ة جلي�سا مع��ي، حيث ابدا 
يومي كعاطل عن العم��ل بعد الفطور بتدخينها فاأالزمها اىل 
منت�سف النهار حتى ارجع اىل البيت فقط الأعرف ماذا حتتاج 
العائل��ة وبعدها اذهب جم��ددا اىل املقهى يف ال�ساعة الثانية 
ظه��را الأبق��ى اىل التا�سع��ة م�ساء، وه��ذا هو ح��ايل منذ فرة 
طويل��ة، لذلك اأعدها مكاين املف�س��ل. فيما علق )حمزة قادر( 
البال��غ م��ن العمر 27عاما خري��ج كلية اداب ق�س��م التاريخ ، 
بانه يبحث عن عمل منذ ثاث �سنوات "مل اترك بابا مل اطرقه 
لطل��ب التعيني ولكن مل اجد اي��ة دائرة او وظيفة تعينني على 
بلواي"، مبينا بانه عزف يف النهاية عن املراجعات، معتكفا 
يق�سي يومه م��ع اال�سدقاء يف املنطقة حتى ال ي�سعر بامللل 
واالكتئ��اب واحل��رية، النها وبح�سب و�سف��ه ت�سليته الوحيدة 
التي يق�سي فيها وقت فراغه، مبينا انه يجدها حا ملعاناته 
بع��د ان عج��زت احلكوم��ة مبوازناتها الكب��رية ان جتد حلوال 

منطقية ل�رشيحة ال�سباب، متمنيا ان تتمكن احلكومة اجلديدة 
من توفري فر�س العمل لهم بح�سب قوله.

الراأي الطبي: االركيلة ت�صبب ال�صرطان �التدرن
الدكت��ور )و�س��ام جعف��ر الطائ��ي( اخت�سا�س��ي باطني��ة يف 
م�ست�سف��ى بغ��داد التعليم��ي يق��ول ان االركيل��ة واح��دة م��ن 
اك��رث االأمور ال�سلبي��ة التي انت���رشت يف الع��راق ب�سورة غري 
طبيعي��ة يف االآون��ة االخرية حي��ث ان اكرثال�سب��اب املر�سى 
تكون لاركيلة الكلم��ة العليا يف �سبب امرا�سهم، فهي حتمل 
م�س��اراً كب��رية وخطرية وتك��ون قاتل��ة بالن�سب��ة للمدخنني 
ال�سغار واملدمنني، ومن يزعم انها مفيدة فاإن فكرته خاطئة 
بالتاأكي��د اإ�سافة لكونها غري منطقية، فاملع�سل يحتوي على 
ع��دة نكهات للفواكه مث��ل التفاح والنعن��اع وغريها حتتوي 
عل��ى تب��غ جمف��ف وم��واد كيمياوية و�سم��وم كث��رية، ف�سا 
ع��ن الفحم ال��ذي يحتوي عل��ى مواد �سام��ة اي�س��ا، مبينا اأن 
مدخ��ن االركيلة حينما يدخنه��ا يف جل�سة لفرة �ساعة، فاإنه 
ي�ستن�س��ق نح��و 200 �سع��ف كمية الدخ��ان ال��ذي ي�ستن�سقه 
مدخ��ن ال�سيجارة الواح��دة، واأنه حتى بعد م��رور دخان عرب 
املاء، فاإنه ال يزال يحمل كميات كبرية من املواد الكيميائية 

ال�سامة واملعادن الثقيلة التي ت�سبب ال�رشطان والتدرن.

بغداد ـ متابعة 

االأركيلة ا� )ال�صي�صة(، 
يحيل التاأريخ براءة 

اخرتاعها اىل الهند �اإىل 
رجل يدعى )حكيم عبد 
الفتح املغويل(، �كان 

انت�صارها يف اغلب الد�ل 
التي كانت خا�صعة ل�صلطة 
االمرباطورية العثمانية..

ظاهرة الرتف بعد اإن تدرجت 
يف ال�صلم �صعودا من الغنى 

اإىل الرثاء الفاح�ص اإىل الرتف 
�بعدما انفتحت اأبواب الك�صب 

احلالل �احلرام على م�صارعيها ، 
يف زمن انح�صرت فيه قيمة العمل 

اأمام طوفان املال املنهمر �حتت 
�صغطه تغريت نفو�ص الكثري من 

الب�صر حتى قادتهم �صطوة املال 
اىل الغطر�صة �التكابر هناك 

من نقراأ عنهم كثريا �قد نلقاهم 
�رمبا نعرف بع�صهم هم اهلنا 
�ان باعدت بيننا امل�صافات يف 

االأمكنة �االأر�صدة

النقل تخصص حافالت لنقل النازحين من نينوى

توزيع مادة النفط األبيض على )1620( أسرة نازحة

تشكيل شبكة البرلمانيات العراقيات للدفاع 
عن حقوق المرأة

التفاوت الطبقي..
 بين خلق االزمات االقتصادية والتوترات االجتماعية

بغداد_متابع��ة: اعلنت وزارة النقل ، تخ�سي�سها حافات لنقل النازحني من 
حمافظ��ة نينوى اىل مناط��ق اآمنة. وقال بي��ان لل��وزارة ان "ال�رشكة العامة 
لنقل امل�سافرين والوفود وح�سب التوجيه املبا�رش من مديرها العام عبد اهلل 

لعيبي م�ستمرة بنقل النازحني من حمافظة نينوى".
وقال املدير العام لل�رشكة عبد اهلل لعيبي بح�سب البيان ان" اجلهود متوا�سلة 
والتن�سيق عايل مع كاف��ة اجلهات املعنية �سمن اللجنة العليا الإغاثة واإيواء 
النازح��ني ، حي��ث ان هذه اخلط��وة تاأتي مع اع��ان وزارة الهج��رة عن اكرب 

موجة نزوح منذ انطاق عمليات حترير املو�سل".
م��ن جانب��ه او�سح م�سوؤول حم��ور اربيل عادل �سبي��ح ان "حافات ال�رشكة 
م�ستم��رة بنقل النازح��ني وفق ان�سيابية عالية مع ازدي��اد اعداد النازحني"، 
مبين��ا اأي�سا "انه مت تق�سيم احلافات اىل ثاثة حماور هي )خممور والكوير 

واي�سًا اخلازر(".

بغداد_متابع��ة: وزعت وزارة الهجرة واملهجرين، وبالتن�سيق مع �رشكة توزيع 
املنتج��ات النفطي��ة ح�س�س��ا من مادة النف��ط االأبي�س بني اال���رش النازحة يف 
خميم��ات بحركة يف منطقة عنكاوه مبحافظة اربيل وجدعة يف ناحية القيارة 
واخل��ازر مبحافظ��ة نينوى.  وق��ال م�سوؤول ق�س��م املمثلي��ات يف االقليم حممد 
اأي��اد احل�سيني يف ل��ه، اأن "ممثلية الوزارة يف اربيل قام��ت اليوم بتوزيع مادة 
النفط االأبي�س بني )1620( الف عائلة نازحة وب�سعة )200( لر لكل عائلة". 
واو�س��ح اأن "توزي��ع مادة النفط االبي�س �سمل )842( عائلة نازحة �ساكنة يف 
خمي��م بحرك��ة و)578( عائلة نازحة يف خميم جدعة ف�سا عن )200( عائلة 
نازحة يف خميم اخلازر".   وا�سار احل�سيني اىل ان "توزيع مادة النفط االبي�س 
�سي�سم��ل )600( عائل��ة نازح��ة يف قريت��ي الزاوي��ة وام املنا�سي���س التابعتني 

لناحية القيارة جنوبي املو�سل خال اليومني القادمني".

بغداد_متابع��ة: اعلن��ت النائبة عن االحت��اد الوطني الكرد�ست��اين ريزان �سيخ 
دل��ري،  عن ت�سكيل �سبكة الربملانيات العراقيات للدفاع عن حقوق املراأة،فيما 
�سددت على �رشورة و�سع حد لانتهاكات التي تتعر�س اإليها املراأة العراقية.
وقال��ت دلري يف بيان �سدر عل��ى هام�س موؤمتر رفيع امل�ست��وى لتنفيذ اخلطة 
الوطني��ة لق��رار االأمم املتح��دة 1325 ب�ساأن امل��راأة وال�س��ام واالأمن اأقيم يف 
بغ��داد، اأنه��ا "تاأم��ل تنفيذ بنود املوؤمت��ر يف امل�ستقبل القري��ب". واأ�ساف ، اأن 
"جلن��ة امل��راأة النيابي��ة متتلك روؤية كاملة ع��ن ما تعانيه امل��راأة العراقية"، 
مطالب��ة ب�"اإن�ساف املراأة ع��ن طريق ت�رشيع القوانني املعطل��ة التي تن�سفها 
وتعي��د حقوقه��ا". ولفت��ت اىل "وج��ود قوانني حتت��اج اىل ت�رشيع��ات خا�سة 
م���رشوع احلماية من العنف االأ�رشي والبع���س منها بحاجة اىل تعديل ومنها 
قان��ون التميي��ز العن�رشي، وتعدي��ل قانون االأح��وال ال�سخ�سي��ة". واكدت اأن 
"اأغلب نائبات الربملان العراقي �سكلن )�سبكة الربملانيات العراقيات( للدفاع 
عن حقوق املراأة العراقية، تعمل على اإعادة حقوق املراأة واإن�سافها من الظلم 

الذي عانت منه.

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ خاص 

ك�سفت وزارة العدل، عن وجود م�ساع لتاأ�سي�س حمكمة 
عربي��ة موحدة مركزها يف بغ��داد، تدير ملف التحكيم 

العربي امام املحاكم الدولية.
وذكرت الوزارة يف بيان لها ، اإن "الوزير حيدر الزاملي 
التق��ى، بنائب رئي�س االحتاد العرب��ي للتحكيم الدويل 

ح�س��ن حماد م��ن جمهوري��ة م���رش العربي��ة، ورئي�س 
جمل���س الق�س��اء الع��ريف يف م���رش حمم��د القا�س��ي، 
بح�س��ور رئي�س االحتاد العربي للتحكي��م الدويل كزار 

الربيعي".
واأ�ساف��ت، اأن "الزامل��ي ك�سف خ��ال اللقاء عن وجود 
م�س��اع لتاأ�سي���س حمكم��ة عربية موح��دة مركزها يف 
بغ��داد بدع��م م��ن وزارة الع��دل العراقي��ة، تدي��ر ملف 

التحكيم العربي امام املحاكم الدولية".
وق��ال الوزير، بح�سب البيان، اأن "توحيد العمل العربي 
يف جمال للتحكيم الدويل، بعد انتقاله اىل مقره اجلديد 
يف الع��راق من �ساأنه اح��داث نقلة نوعية يف عمله عرب 
توظيف اخلربات العراقية والعربية، باخ�ساع الكوادر 
املخت�س��ة م��ن حمام��ني وحمكم��ني دوليني ل��دورات 
تخ�س�سية ت�ساه��م يف تعزيز موؤهاته��م التخ�س�سية 

يف ه��ذا املجال، ومبا ي�ساهم يف التخل�س من الهيمنة 
االجنبية على هذا املجال".

واأ�س��اف الزامل��ي، اأن "الكث��ري من الق�ساي��ا املتعلقة 
مب�سال��ح البل��دان العربي��ة تخ�س��ع ل�سغ��وط اجلهات 
اخلارجي��ة، وت�س��در االح��كام فيه��ا وفق��ا للقوان��ني 
االجنبي��ة، وه��ذه احلال��ة اثرت عل��ى او�س��اع البلدان 

العربية".

العدل تعتزم تأسيس محكمة عربية موحدة في بغداد
بغداد ـ متابعة 

التعليم تمدد فترة التقديم 
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استكمال بناية األقسام 
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