
�صحراء  �رشعية،بوابتها  غري  جتارية  حركة  تن�صط 
االنباراملرتامية وتوفر لل�صوق العراقية املواد الغذائية 
تهريب  عمليات  انتعا�ش  عن  ف�صال  واخلضض�ضضرشاوات، 

االأغنام و ال�صكائر اىل خارج البالد.
داع�ش  لتهديدات  بالت�صدي  االمنية  القوات  ان�صغال 
الرطبة  ق�صاء  ال�صيما  املحررة  املدن  على  امل�صتمرة 
)350( كم غربي مركز املحافظة، و�صيطرة اجلماعات 
رواج  يف  اأ�صهم  ال�صحراوية،   االأرا�صي  على  امل�صلحة 

تلك التجارة.
اأبو عمار العبيدي، )49( �صاحب �صاحنة مربدة، حتدث 
"نحن نتعامل مع القوات االأمنية وعنا�رش داع�ش من 
اأمنية ر�صمية، وو�صوالت جباية ندفعها  خالل وثائق 
الأفراد داع�ش، اإجراءات اعتدنا عليها منذ اأكرث من اأربع 

�صنوات".
وي�صيف اأي�صا "ع�رش �صنوات م�صت، واأنا اعمل �صمن 
لنا  تتعر�ش  اأن  نخ�صى  وكنا  الب�صائع،   نقل  �رشكات 
خالل  ال�رشيع  الطريق  طضضول  على  م�صلحة  جماعات 
دخولنا اىل االأرا�صي العراقية، اأما اليوم اأ�صبح الطريق 

وي�صتطيع  الب�صائع،  على  رقابة  توجد  وال  �صالكا، 
االأرباح من ب�صائع متعددة، وان كانت  اجلميع جني 

منتهية ال�صالحية".
يف  العاملني  احد  كان  عاما(   46( املرعاوي  موفق 
جمال التخلي�ش الكمركي داخل منفذ الوليد، قال "يف 
ومنتلك  احلكومية،  املنافذ  داخل  نعمل  كنا  ال�صابق 
مع  واملضضورديضضن،  التجار  من  عضضدد  مع  طيبة  عالقات 
عن  نتوقف  مل  داع�ش،  و�صيطرت  املنافذ  تلك  اإغضضالق 
بع�ش  مع  الو�صيط  بدور  نقوم  اليوم  فنحن  اأعمالنا، 
بعد  ب�صاعتهم  دخضضول  ت�صهيل  خضضالل  مضضن  الضضتضضجضضار، 

التن�صيق مع بع�ش امل�صلحني".
يجنون  لي�صوا وحدهم من  "امل�صلحون  اأي�صًا  وي�صيف 
تكيفوا  االغلبية   بل  التجارة،  هذه  خالل  من  االأرباح 
مع هذه الظروف وكل له جتارته التي اأ�صبحت م�صدر 

رزق جيد".
واأنها  عليه،  متفق  "املو�صوع  اأن  املرعاوي،  ويوؤكد 
بني  عال  بتن�صيق  وحتظى  للجميع،   مربحة  جتضضارة 
جميع االأطراف والدليل اأن اغلب تلك الب�صائع وال�صلع 

ت�صل اىل جميع حمافظات العراق ومل تنقطع اأبدا".
جماعات  مع  التعاون  املحليني،  ال�صكان  وبح�صب 

املت�صدد  للتنظيم  ووفضضر  التجارة،  هذه  اأنع�ش  داع�ش 
الذين  االأ�صخا�ش  عن   ف�صال   ، جديدة  متويل  م�صادر 

انخرطوا �صمن ت�صكيالته واأ�صبحوا اأعينًا له.
ال�صكان  احضضد  عاما(   62( الكبي�صي،  اهلل  عبد  ال�صيخ 
املحليني لق�صاء الرطبة، قال ، "تنظيم داع�ش ا�صتثمر 
وا�صتطاع  ومنافذها،  االأنبار  �صحراء  على  �صيطرته 
يف  املحليني  ال�صكان  اغلب  على  وجضضوده  يفر�ش  اأن 
فاأ�صبح  االأخضضضرى،  ال�صغرية  والقرى  الرطبة  مدينة 
بت�صهيالت  وينقلونها  ب�صاعتهم  يروجون  ال�صكان 
مقابل  مكان،  كل  يف  املنت�رشة  داع�ش  جماعات  من 

مبالغ مالية، ترتاوح ما بني )150( اىل )500( دوالر 
اأمريكي، عن كل �صاحنة متر مبناطق �صيطرتهم، بح�صب 
نوع احلمولة وكميتها، مقابل و�صل قب�ش يطلق عليه 

و�صل جباية".
التجارة،  يف  داع�ش  مع  "التعاون  اأي�صًا  وي�صيف 
املنطقة  عن  املعلومات  م�صتوى  على  تعاون  تخلله 
م�صادر  املت�صدد،  للتنظيم  واأ�صبح  م�صاهداتهم،  وعن 
االأ�صخا�ش  عن  واملعلومات  االأخبار  لنقل  متعددة 
والقوات االمنية، وهو احد اأ�صباب �صقوط املدينة الأكرث 

من مرة".

خبير : الشركات النفطية ال تمتلك اصوال لتبيعها والسوق العراقية مازالت جاذبة 
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زاخو في أبرز مواجهات الدوري الممتاز

كيف تستعيدين رشاقتك 
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بغداد- خا�ش: اأكد خبري نفطي، اأن �صوق اإنتاج النفط العراقي، ماتزال جاذبة بالن�صبة 
لل�رشكات العاملية، م�صتبعداً وجود اأي عامل داخلي يهدده ، م�صتغربا من معلومات 
عن نية العمالق النفطي �صل بيع ا�صولها يف العراق النها المتلك �صوى عقود تطويرية، 
اأحجم متحدث  . ويف حني  النفطية   لل�رشكات  العراقية واعدة وجاذبة  ال�صوق  ان  وموؤكدا 
با�صم �صل يف لندن عن التعقيب، لل�صحفيني، قال مراقبون، اإن �صل ت�صعى لتقلي�ش حمفظتها 
�صفقة  يف  دوالر،  مليار   54 مقابل  بي.جي،  جمموعة  على  اال�صتحواذ  عقب  والغاز  النفط  من 
اأن �صل ما زالت  اإىل اأكرب �رشكة لتجارة الغاز الطبيعي امل�صال يف العامل.  واأكدت االأنباء،  حولتها 
االأ�صول. وقال اخلبري  العراق وال ترغب ببيع تلك  الغاز يف  اأن�صطتها يف قطاع  ترى قيمة يف تطوير 
النفطي حمزة اجلواهري، يف مقابلة اأجرتها )اجلورنال(، اإن "�صل متتلك اأهم عقد يف جوالت الرتاخي�ش، 

وهو عقد تطوير حقل جمنون، ولديها م�صاركات غري فعالة، مع �رشكات،  يف حقول اخرى ك�رشيك نائم". 
التفا�صيل امللحق االقت�صادي

العربي  للم�رشوع  العام  االمني  ان  عن   ، برملانية  ت�رشيبات  ك�صفت 
يف  امل�صوؤولني  ولقاء  ايضضران  لزيارة  ي�صعى  اخلنجر  فرحان  خمي�ش 
العراق، يف وقت  ال�صيا�صية يف  العملية  طهران لطرح روؤيته مل�صتقبل 
العراقية  باملعار�صة  ي�صمى  ملا  جديد  موؤمتر  عن  م�صادر  تتحدث 
حل�صم مو�صوع االقليم ال�صني وحتديد موعد اعالنه مبا�رشة بعد حترير 
املعروف مبواقفه  اخلنجر  زيارة  ان  نيابية  وقالت م�صادر  املو�صل. 
املناه�صة للحكومة وايران �صتكون بو�صاطة زعيم كتلة �صيعية ومن 
املفرت�ش ان يلتقي م�صوؤلني يف االأمن الوطني االإيراين وقيادات بارزة 

يف احلر�ش الثوري.
وكان اخلنجر قد زعم الثالثاء،  تعر�ش العراق خلطر االنق�صام، م�صريا 
ا�صرتاجتية  لو�صع  ال�صنية يف عمان  للقيادات  اجتماعًا  هناك  ان  اىل 

�صيا�صية جديدة للبالد.
" الكل ينتظر اخلال�ش من داع�ش لكن بعد هزمية  ان   وقال اخلنجر 
املتحدة  الضضواليضضات  تلتفت  مل  اإذا  جضضدا  خطرة  مرحلة  �صتبداأ  داع�ش 

واحلكومة للظلم الذي يقع على ال�صنة".
خالل  عمان  يف  ال�صنية  للقيادات  اجتماعا  " هناك  ان  اخلنجر  واكد 
االأحزاب  لعر�صها على  �صيا�صية  ا�صرتاتيجية  اال�صبوع اجلاري لو�صع 
الكردية و ال�صيعية "، مبينا ان" كل القوانني جتعل من �صبغة الدولة 
دولة دينية وال�صنة فيها مهم�صون لذلك ال يكون لدينا حل غري الذهاب 
اإىل االأقاليم "اقاليم املحافظات" من اأجل فك اال�صتباك وحمايتنا واإال 

التق�صيم".
ان  القوى عن  �صيا�صية مقربة من احتاد  من جانبها حتدثت م�صادر 
�صخ�صيات من الداخل العراقي يف مقدمتهم ا�صامة النجيفي قد ت�صارك 
يف املوؤمتر الذي �صيكون حا�صما لتحديد حدود وموعد اعالن االقليم 

ال�صني يف مواجهة الت�صويت على قانون احل�صد ال�صعبي.
اخلنجر  خمي�ش  بني  �صابق  وقت  يف  ح�صلت  اجتماعات  ان  ي�صاراىل 
ورافع العي�صاوي وطارق الها�صمي والكبي�صي واخرون لرتتيب ال�صف 

لدخول  الغربية  املناطق  يف  جديد  �صيا�صي  حتالف  وت�صكيل  ال�صني 
اال�صالمي  احلضضزب  حتت  من  الب�صاط  �صحب  وحمضضاولضضة  االنتخابات 

وجناحه املتهم باالرهاب حما�ش العراق.
وكان النائب عن جبهة االإ�صالح النيابية عبد ال�صالم املالكي،قد حذر 
يف  حتمل  انها  عاداً  العراقية،  املعار�صة  ات"  بض"موؤمتر  �صماها  مما 
ثناياها "موؤامرة كبرية" حتاك يف عوا�صم دول اأخرى لتق�صيم العراق 
على اأ�ص�ش طائفية، يف حني دعا اىل موقف وطني موحد لرف�صه من 

قبل جميع القوى ال�صيا�صية.
وعمان   والدوحة  والريا�ش  باري�ش  "موؤمترات  اإن   ، املالكي  وقال 
للمعار�صة العراقية تثري ال�صبهات وجتعلنا ن�صعر بان هنالك موؤامرة 
كبرية حتاك يف عوا�صم دول اخرى لتق�صيم العراق على اأ�ص�ش طائفية 
املكونات  يحرتم  تعددي  دميقراطي  بلد  "العراق  اأن  مبينا  وعرقية"، 

ويتعامل مع كل عراقي على اأ�صا�ش املواطنة". 
عليها  مثال  وخري  الراأي  عن  للتعبري  كبرية  حرية  "هنالك  واأ�صاف، 
مع  تتزامن  باالإ�صالح  ومطالبات  تظاهرات  من  ال�صارع  يف  نراه  ما 
بجبهة  متثلت  والتحزب  للمحا�ص�صة  معار�صة  نيابية  جبهة  ت�صكيل 
االإ�صالح النيابية التي �صمت جميع املكونات"، موؤكدا اأن "العراق لكل 
ومن   ، عنه  دفاعا  يومي  ب�صكل  الت�صحيات  يقدمون  الذين  العراقيني 
اأبناء  لياأتي ويطرحها بني  الوطنية  لديه وجهة نظر تخدم امل�صلحة 
�صعبه". من جانبه عد رئي�ش جماعة علماء العراق ال�صيخ خالد املال اإن 
"هذه املوؤمترات امل�صبوهة ُت�صئ للعراقيني عامة واأهل ال�صنة خا�صة، 
االإرهابية  للمجاميع  داعمون  العام  الضضراأي  اأمضضام  وكاأننا  وجتعلنا 
امل�صلحة يف الوقت الذي قلنا مرارا وتكرارا اإن اأهل ال�صنة براء من تلك 
تاأجيج  ت�صهم يف  "مثل هكذا موؤمترات  اأن  املال  واأ�صاف  املجاميع". 
الطائفية وزيادة االحتقان املذهبي ولن ت�صهم يف حل اأي م�صكلة من 
لل�صالح ودعم  "اللجوء  اأن  اإىل  العراق"، م�صرياً  التي يعانيها  امل�صاكل 
اأمر  وغريها  داع�ش  من  التكفريية  واملجاميع  امل�صلحة  اجلماعات 
حتى  بها  تقبل  وال  �رشعا  وحمرم  الد�صتور  عن  وخارج  القانون  �صد 

املواثيق الدولية".

بينما تواجه الوزارة عقبات تعرقل توفري  االدوية 
اجلراحية طالبت  العمليات  الإجراء  التخدير  ومواد 
جلنة ال�صحة يف جمل�ش النواب  احلكومة املركزية  
التي  امل�صكلة  لتجاوز  الالزمة  املبالغ  بتخ�صي�ش 

قد تكون �صببا يف االطاحة بوزيرة ال�صحة .
لض  الربيفكاين  فار�ش  النائب  اللجنة  ع�صو  وقضضال 
)جورنال( اإن امل�صكلة الرئي�صية يف مو�صوع نق�ش 
املالية  التخ�صي�صات  قلة  يف  "يتلخ�ش  االدويضضة 
كبرية  عقود  فهناك  ال�صحة،  لضضوزارة  املر�صودة 
ال�صترياد االدوية  مل يتم تنفيذها حتى االن " داعيا 
احلكومة املركزية  اىل توفري الدعم املايل للوزارة 

معركة   ان  خ�صو�صا   عملها   اداء  من  "لتتمكن  
على  اجلهود  تظافر  تتطلب  املو�صل  مدينة  حترير 

امل�صتويات كافة وال�صيما يف القطاع ال�صحي " 
القامتة   العراق  بظاللها  والقت االزمة املالية يف 
يف  اع�صاء  مطالبة   و�صط  ال�صحي  القطاع   على 
والبيئة  ال�صحة  وزيرة  با�صتجواب  النواب   جمل�ش 
اال�صهر  طيلة  االداء  تراجع   ب�صبب  حمود  عديلة 
املا�صية ولال�صتف�صار منها عن �صبب اختفاء ادوية 

التخدير .
عديلة  والبيئة  ال�صحة  وزيضضرة  قررت  جانبها  من 
التخدير  فرع  يف  العاملني  االطباء  منح  حمود، 
بن�صبة  ت�صجيعية  الوزارة خم�ص�صات  منت�صبي  من 

%100 من الراتب اال�صمي.

اأحمد  العربية،  الضضدول  ل جامعة  العام  االأمضضني  اتهم 
العراق  يف  بالتدخل  الرتكية  احلكومة  الغيط،  اأبو 
من  االآالف  مبرور  �صمحت  اأنها  اإىل  الفتًا  و�صوريا، 
العراق،  داخل  اإىل  اأرا�صيها  عرب  الغربي"  "ال�صباب 
كما �صمحت بوجود تنظيم "داع�ش" يف �صوريا، فيما 
حذرها من عودة "االإرهاب" اإليها. وقال اأبو الغيط، 
"تركيا  اإن  م�رشية،  اإعضضالم  و�صائل  مع  حضضوار  يف 

عرب  الغربي  ال�صباب  مضضن  االآالف  مبضضرور  �صمحت 
اأرا�صيها اإىل داخل العراق و�صوريا"، الفتًا اإىل اأنها 
"�صمحت اأي�صًا بوجود "داع�ش" فى �صوريا الإ�صقاط 
النظام اإال اأنهم انقلبوا عليهم". واأ�صار االأمني العام 
تنتبه  مل  "تركيا  اأن  اإىل  العربية،  الضضدول  جلامعة 
اأخضضرى من خالل  مرة  لها  �صيعود  االإرهضضاب  اأن  اإىل 
ل�صوريا  ذهبوا  الذين  املهاوي�ش  والفتيات  ال�صباب 
والعراق". واأ�صاف اأبو الغيط، اأن "داع�ش هي ظاهرة 
يف طريقها اإىل االأفول كقوة ع�صكرية على االأر�ش".

تباينت االراء حيال امل�صاكل العالقة بني بغداد واربيل 
خا�صة يف ما يتعلق بت�صليم نفط كرد�صتان اىل �رشكة 
االحتادية  احلكومة  دفع  من  يقابلها  وما  "�صومو" 
، بعد اعالن رئي�ش جمل�ش  ح�صة االقليم من املوازنة 
ا�صتعداد  البارزاين  نيجرفاين  كرد�صتان  اقليم  وزراء 
املتوجب  النفطية  امل�صتحقات  لتقدمي  حكومته 

ت�صليمها اىل بغداد .
للخو�ش  برزت  ما  �رشعان  ال�صيا�صية  االفعال  ردود 
بتفا�صيل االزمة امل�صتمرة ، التي باتت حديث ال�صارع 
قبيل اقرار املوازنات املالية يف كل �صنة ، النائبة عن 
ت�رشيح  يف  اكدت  اجلاف  ا�صواق  الدميقراطي  احلزب 
الراهن  الوقت  يف  منا�صبة  ار�صية  وجضضود   ، خا�ش 
واربيل  بغداد  العالقة بني حكومتي  امل�صاكل  لت�صفري 

االقليم  رئي�ش  يربط  مبدئي  اتفاق  وجود  مع  خا�صة 
م�صعود البارزاين خالل زيارته االخرية اىل بغداد مع 
رئي�ش احلكومة االحتادية حيدر العبادي والعبور اىل 
حترير  معارك  انتهاء  قرب  مع  تزامنا  جديدة  �صفحة 
�صيا�صية  تفاهمات  من  عليها  ترتب  ومضضا  املو�صل 
حكومة  رئي�ش  ت�رشيح  ان  اكضضدت  اجلضضاف   . م�صرتكة 
حكومته  ا�صتعداد  ب�صاأن  البارزاين  نيجرفان  االقليم 
لي�ش   2016 عام  اتفاق  وفق  امل�صدر  النفط  تقدمي 
باجلديد ، لكون "االقليم مل يخلف بتعهداته كما فعلت 
بغداد" ، وكرد�صتان م�صتعدة لت�صليم 550 الف برميل 
�رشيطة   " �صومو   " الوطنية  النفط  �رشكة  اىل  يوميا 
االقليم  يف  املوظفني  رواتضضب  عن  افضضراج  يقابلها  ان 
عنه"  العودة  مطلب  " وهذا  % كاملة  الض17  وت�صليم 
اريز  النيابية  الطاقة  الع�صو يف جلنة  اجلاف.  بح�صب 
عبد اهلل قال " هناك بوادر حلل م�صكلة نفط كرد�صتان 

للتو�صل  يطمح  ملحوظ  �صيا�صي  حراك  وجود  ظل  يف 
اىل اتفاق ير�صي بغداد واربيل ، م�صريا اىل ان اع�صاء 
الطاقة النيابية يعملون جاهدين للجلو�ش حول طاولة 
واملركز  االقليم  يف  ال�صيا�صيني  الضضقضضادة  مع  واحضضدة 
واخلروج بحلول ناجعة تخدم �صعب كرد�صتان والعراق 
االحتضضادي  الربملان  ان   ، اهلل  عبد  وتابع  عضضام.  ب�صكل 
العامة  املضضوازنضضة  قانون  على  الت�صويت  نحو  متجه 
والتي �صتحمل معها احللول من خالل تطبيق االتفاق 
موؤكدا   ،" م�صتحقات  من  عليهما  ما  الطرفني  وت�صديد 
مل�صكلة  حلوال  طياته  يف  يحمل  املوازنة  قانون  ان 
"�صومو" من  االقليم وما ل�رشكة  رواتب املوظفني يف 

م�صتحقات نفطية لدى كرد�صتان.
ال�صيا�صي  التفكري  مركز  رئي�ش  قال  ذاته  ال�صياق  يف 
اح�صان ال�صمري ان مناخات الثقة واالجواء االيجابية 
ورئي�ش  البارزاين  م�صعود  كرد�صتان  اقليم  رئي�ش  بني 

م�صداقية  تعطي  قد  العبادي  حيدر  الضضوزراء  جمل�ش 
ت�صليم  ترتبط مبلف  التي  املتبادلة  للت�رشيحات  اكرب 
النفط ، الفتا النظر اىل ان ال�صغط الذي تعي�صه حكومة 
اقليم كرد�صتان من االزمة املالية وعدم ت�صليم رواتب 
م�صوؤولية  عضضن  بنف�صها  الضضنضضاأي  وحمضضاولضضة  موظفيها 
مايجري قد يدفعها اىل فك االختناق عرب بوابة بغداد .
الر�صائل املتبادلة بني املركز واالقليم قد  ان  م�صيفا 
تف�صي اىل حل م�صكلة االقليم اوال ويليها االتفاق على 
ملف قانون النفط والغاز يف الربملان ، ي�صابه االتفاق 
الذي ح�صل بني العبادي والبارزاين بخ�صو�ش معركة 

املو�صل والذي نفذ على ار�ش الواقع .
 ، االثضضنضضني  ،م�ش  رحبت  النفط  وزارة  ان  اىل  ي�صار 
اقليم كرد�صتان با�صتعداد  بت�رشيحات رئي�ش حكومة 
االقليم ت�صليم نفطه اىل احلكومة االحتادية مقابل دفع 

رواتب موظفيه .

افادت م�صادر طبية يف اقليم كرد�صتان بان م�صت�صفيات 
اجلرحى  معاجلة  عن  عاجزة  ا�صبحت  اربيل  حمافظة 
وزارة  ار�صلت  حني  يف   ، املو�صل  مدينة  من  النازحني 
النزوح  للعمل يف خميمات  فرقا طبية  والبيئة  ال�صحة 
.وذكرت امل�صادر  اأن "م�صت�صفيات  املحافظة مزدحمة 
بامل�صابني املدنيني من معارك املو�صل، واعدادهم يف 
تزايد م�صتمر  ويتم نقلهم يوميا  ف�صال عن  اجلرحى من 
اجلي�ش وقوات البي�صمركة "  وا�صارت  اىل وجود نق�ش  
باالأدوية  ومواد التخدير. ونّظم اهايل حمافظة نينوى 
املقيمون يف حمافظات اقليم  كرد�صتان  حمالت تربع 
لغر�ش  امل�صاعدات  جلمع  فرق  �صمن  والتطوع  بالدم 
�رشاء االدوية  للم�صابني النازحني من املو�صل . وحال 

تقدم القوات نحو مدينة املو�صل جلاأ تنظيم داع�ش اىل 
ق�صف االحياء ال�صكنية يف  املناطق املحررة وا�صتهدف 
املدنيني النازحني من اماكن �صهدت ا�صتباكات م�صلحة 
فرق  ار�صال  قضضررت  والبيئة   ال�صحة  وزارة  وكانت    .
دوائرها  مع  والتن�صيق  النازحني   خميمات  اىل  طبية 
خدماتها  لتوفري  وكركوك  الدين  �صالح  حمافظتي  يف 
الرديني لض  الوزارة احمد  الطبية.  وقال املتحدث با�صم 
) جورنال( ان الوزارة:"  اعتمدت خطة لتوفري خدماتها 
املو�صل   مدينة  حترير  عملية  انضضطضضالق  منذ  الطبية 
مع  والتن�صيق  الضضنضضزوح  خميمات  اىل  فرقها  باإر�صال 
وزارة الهجرة واملهجرين واملنظمات الدولية  ملعاجلة 
اجلرحى من املدنيني والع�صكريني "  الفتا النظر اىل ان  
الوزارة  م�صتمرة يف تقدمي خدماتها  على الرغم من قلة 

املوارد املالية" 

ردًا على إقرار قانون الحشد الشعبي

مؤتمر مرتقب للجماعات "السنية" لحسم قضية اإلقليم  وتحديد موعد إعالنه

كيف ستمر ازمة النفط والموازنة بين بغداد واربيل في مجلس النواب هذا العام؟

لكثرة المصابين .. مستشفيات اربيل عاجزة عن  معالجة المدنيين الهاربين من الموصل 

النواب يتساءلون.. اين ادوية التخدير 
يا وزيرة الصحة؟

الجامعة العربية تتهم تركيا بالتدخل 
في شؤون العراق ودعم اإلرهاب 

بغداد – حيدر الدعمي

بغداد ــ خاص

بغداد ـــ  خاص

بغداد ـ خاص

بغداد :عالء الحسن 

بغداد - خاص
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 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

البنادق وحدها ال تبني األمم.. البد 
من تسوية وطنية ومجتمعية

أغنام، مخدرات، آثار، خضروات..

صحراء األنبار.. بوابة التهريب بين داعش واالجهزة االمنية.. بطريقة "فيدني وافيدك"!!


