
املدن  يف  املحلية  ال�رشطة  جهاز  انهيار  اإن  يبدو 
املحررة كان نتيجة حتمية بعد �سيطرة املتطرفني، 
من  خ��وف��ا  اجل��ه��از  ب��ه��ذا  تثق  تعد  مل  فاحلكومة 
كل  يف  الأمني  ال�ستقرار  اإعادة  لكن  له،  اخرتاقهم 
بالنظام  جم��ددا  الإمي���ان  وع��ودة  ومنطقة  �سارع 
الق�سائي مرتبط بوجود قوات ال�رشطة. وبعد مرور 
حقيقية  خطة  ل  داع�ش  عنا�رش  ط��رد  على  اأ�سهر 

لتفعيل ال�رشطة املحلية.
حيدر  ال���وزراء  لرئي�ش  الإع��ام��ي  املكتب  وك��ان 

ال��وزاري  املجل�ش  اتخاذ  عن  ك�سف  قد  العبادي، 
القوات  جتهيزات  ب�ساأن  ق���رارات  الوطني  لاأمن 
تنظيم  �سيطرة  من  املحررة  الأرا�سي  �ستم�سك  التي 

"داع�ش".
بحث  الجتماع  اأن  بيان  يف  العبادي  مكتب  وقال 
والع�سكرية  الأمنية  لاأجهزة  الت�سليح  "عقود  اأي�سا 
الأطل�سي  �سمال  حلف  م��ن  املقدمة  وال��ع��رو���ش 

)الناتو( لدعم العراق يف حربه �سد الإرهاب. 
اأربعة  حاليا  الدين  �ساح  حمافظة  يف  وتنت�رش 
ال�رشطة  اجلي�ش،  متجان�سة،  غري  اأمنية  ت�سكيات 
وتدار  الع�سائر،  قوات  ال�سيعية،  الف�سائل  املحلية، 

غري  فردية  قرارات  عرب  بع�سوائية  الأمنية  ال�سوؤون 
من�سقة بعيدا عن رقابة احلكومة العراقية.

مركز  تكريت  حترير  على  �سهرا  ع�رشون  وم�سى 
املحافظة  جمل�ش  ولكن  ال��دي��ن،  �ساح  عا�سمة 
املحلي ف�سل يف توحيد هذه القوى املقاتلة واإعادة 
ال�سلطات  قوانني  اإليه مبوجب  الأمنية  ال�ساحيات 
املحلية يف الباد، وال�سبب �سعف ال�رشطة املحلية 
�سلطة  لأي  الأ�سا�سية  الأمنية  ال���ذراع  تعد  التي 
لإعادة  تكفي  ل  حمدودة  احلالية  اأعدادهم  حملية، 
ال�سيء  املحافظة.  يف  ال�رشطة  مراكز  جميع  فتح 
العراق  حمافظات  كربى  النبار  يف  يح�سل  نف�سه 

انهار  �سنوات،  منذ  املتطرفة  التنظيمات  ومعقل 
�سيطر  بعدما   2014 خريف  يف  �رشطتها  جهاز 
"داع�ش" على اأغلب بلدات النبار الكبرية با�ستثناء 
ال�رشطة  عنا�رش  اختار  وعندها  والعامرية،  حديثة 
اأنف�سهم  ف��وج��دوا  منازلهم  يف  البقاء  املحليون 
للحفاظ  للمتطرفني  ال��رباءة  اإع��ان  على  جمربين 
ال�سيطرة  اجلي�ش  ا�ستعاد  وعندما  حياتهم.  على 
احلكومة  تعاملت   ،2016 �سيف  يف  الأنبار  على 
للمتطرفني،  عماء  اأنهم  على  ال�رشطة  عنا�رش  مع 
وهددت  رواتبهم،  وقطعت  اخلدمة  من  طردهم  مت 
الت�سكيات الع�سائرية املحلية التي اأ�سبحت اجلهاز 

نائب  ويقول  بقتلهم.  املدينة  يف  اجلديد  المني 
انه  العي�ساوي  الأنبار فالح  رئي�ش جمل�ش حمافظة 
األف عن�رش من   25 لدينا  "قبل هجوم داع�ش كان 
العدد،  هذا  ثلث  نحو  يوجد  والآن  املحلية،  ال�رشطة 
ويجب دعم ال�رشطة من جديد لفر�ش الأمن يف مدن 

الأنبار".
�سلطته  وا�ستعادة  ال�رشطة  �سلك  تاأهيل  ولكن 
من  ف��اآلف  معقدا،  اأم��را  بات  جديد  من  القانونية 
ال�سابقني ممن ميتلكون خربة يف  ال�رشطة  عنا�رش 
الت�سكيات  عنا�رش  اما  منبوذين،  ا�سبحوا  العمل 
الع�سائرية امل�سلحة اجلديدة فغري موؤهلني لدجمهم 

ع�سائر  لزعماء  ولءه���م  لن  ال�رشطة  جهاز  يف 
لل�رشوط  يخ�سعون  ل  ان��ه��م  ك��م��ا  م��ت��ن��اح��ري��ن، 

القانونية التي تفر�سها وزارة الداخلية.
واليوم هناك ثاثة ت�سكيات م�سلحة تدير ال�سوؤون 
الأمنية يف الأنبار، قوات ع�سكرية برية من اجلي�ش 
ل متتلك خربة يف اإدارة املدن، وقوات �رشطة جديدة 
حمدودة التاأثري ولديها مهام قتالية برية اأكرث من 
وهم  الع�سائر  مقاتلو  واأخ��ريا  حملية،  �رشطة  مهام 
القوة امل�سيطرة على المن داخل املدن، وغالبا ما 
تكون ع�سرية واحدة هي التي ت�سيطر على الع�سائر 

الأخرى يف كل مدينة.
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الزبائن  تقييد  �رشط  الغاء  الثنني،  الرافدين،  م�رشف  اعلن  خا�ش:   – بغداد 
بفروع حمددة للح�سول على القرو�ش والت�سهيات امل�رشفية، مع اقرار رفع 

ن�سب الفوائد للودائع ح�سب ال�سقوف ومدة الوديعة.
للمواطنني  اجلغرافية  الرقعة  حتديد  الغاء  مت  انه  له،  بيان  يف  امل�رشف  وذك��ر 
وفتح  الخ��رى  امل�رشفية  والت�سهيات  بالقرو�ش  املتعلقة  معاماتهم  ل�ستكمال 
اي  مع  التعامل  يف  للمواطن  اخليارات  اتاحة  متت  انه  وا�ساف  حمدد.  فرع  يف  ح�ساب 
فرع لتقدمي اخلدمات له يف داخل بغداد وخارجه ، مبينا انه مت ف�سح املجال للمواطنني يف 
تقدمي معاماتهم واجنازها يف اي فرع من دون احلاجة اىل التقييد بالرقعة اجلغرافية �سمن 

املحافظة الواحدة.
وا�سار اىل ان الجراء ياأتي لتقليل الروتني وتقدمي خدمات مي�رشة ل�رشائح خمتلفة من املواطنني، 

مبينا ان ادارة امل�رشف قررت رفع ن�سب الفوائد للودائع ح�سب ال�سقوف ومدة الوديعة. 

 

ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  ان  العراقي  النواب  جمل�ش  يف  اع�ساء  اكد 
للقيادة  تخ�سع  ر�سمية  امنية  جهة  ا�سبح  قانونه  اق��رار  وبعد 
ان  يجب  عملية  اأية  يف  م�ساركتها  وان   ، امل�سلحة  للقوات  العامة 
تكون مبوافقة احلكومة ، يف حني ا�سار خرباء اأمنيون اىل امكانية 
يف  داع�ش  تنظيم  من  الرا�سي  بتطهري  ال�سعبي  احل�سد  م�ساركة 
�سوريا يف حال ا�سبح جزءا من التحالف الدويل ملكافحة  الرهاب 

والذي يخ�سع اىل جمل�ش المن الدويل . 
"احل�سد  ان  اكد،  الطريف  حبيب  النيابية  املواطن  كتلة  عن  النائب 
مت  ال��ذي  القانون  وف��ق  على  عراقية  ع�سكرية  موؤ�س�سة  ال�سعبي 
ان  جهة  لأي  ميكن  ول  الربملان  قبة  داخل  اأخرياً  عليه  الت�سويت 

تت�رشف به ال القيادة العامة للقوات امل�سلحة". 
الطريف ا�سار يف حديث خا�ش ل�"اجلورنال" اىل، ان "العراق يحرتم 
دول اجلوار ول ميكن ان يتدخل يف �سوؤون اأية دولة اخرى ال على 
من  مقرب  م�سدر  اكد  اخ��رى  جهة  من    . القانونية"  الط��ر  وفق 
التحالف الوطني ان زيارة وفد منه اىل طهران توؤكد حر�ش القيادة 
ال�سوري  الو�سع  يف  اكرب  دورا  ال�سعبي  احل�سد  منح  على  اليرانية 
وجتلى ذلك من خال ا�سادة مر�سد الثورة اليرانية ببطولت احل�سد 
حفظ  يف  اله��م  الركيزة  القوات  هذه  م�ستقبل  جعل  اىل  ودعوته 

ال�ستقرار يف العراق.
ال�سعبي  احل�سد  وقيادات  الوطني  التحالف  ان  امل�سدر  وا�ساف 
هذه  دور  حتجيم  اىل  الرامية  المريكية  الطروحات  من  تتخوف 
الطروحات  هذه  بال�سد من  �ستقف  انها  اكدت  وان طهران  القوات 
اقرار  وان  القتال  متمر�سة على  ا�سبحت  ال�سعبي  احل�سد  قوات  لن 
الربملان قانونها منَحها احل�سانة الر�سمية ويف الوقت ذاته قّيدها 

بتعليمات واوامر القائد العام للقوات امل�سلحة .
حممد  جا�سم  القانون  دولة  ائتاف  عن  النائب  او�سح  جانبه  من 

جعفر، ان "حماربة تنظيم داع�ش واملتطرفني م�رشوع دويل ". 

جعفر بني يف ت�رشيح خا�ش ل�" اجلورنال " ، ان "احل�سد بعد اقرار 
قانونه ل ُي�سمح له بالقتال خارج حدود الباد ال بعد موافقة او 
طلب دويل"، م�ستبعدا ان "ي�سمح له بامل�ساركة يف حماربة الرهاب 

يف �سوريا ول�سيما بعد اقرار قانونه ب�سيغته احلالية". 
ولفت النائب عن دولة القانون النظر اىل انه " عندما يكون هناك 
قرار دويل ويكون العراق �سمنه ويطرح كم�سارك ، ففي ذلك الوقت 
ميكن للقائد العام للقوات امل�سلحة ان يطرح احل�سد ال�سعبي او قوات 

امنية اخرى للم�ساركة ".     
اىل  ال�رشيفي  احمد  الدكتور  ال�سرتاتيجي  اخلبري  ا�سار  حني  يف 
امكانية م�ساركة احل�سد ال�سعبي مبحاربة داع�ش يف �سوريا يف حال 
كان جزءا من جهاز مكافحة الرهاب الذي يخ�سع لقرارات جمل�ش 
المن الدويل ".  ال�رشيفي ذكر يف ت�رشيح خا�ش ل�"اجلورنال" ، ان 
"المر يعود اىل تفا�سيل موؤ�س�سة احل�سد وهل �ستكون مرتبطة من 
"يف  انه  حيث الدارة والهداف بجهاز مكافحة الرهاب"، مبينا 
�سيخ�سع  انه  يعني  فهذا  اجلهاز  اطار هذا  احل�سد �سمن  حال كان 
الدول  ا�ستخدام  الدويل والتي تت�سمن جواز  لقرارات جمل�ش المن 
ملواردها بالتعاون والتن�سيق مع الدول الخرى ملحاربة الرهاب 
حال  يف   " انه  ال�سرتاتيجي،  اخلبري  وا�ساف  حدودها".  خ��ارج 
فباإمكان  الرهاب  حتارب  التي  املوؤ�س�سات  من  جزءا  احل�سد  كان 
المريكية  "الفرقة  ان  اىل  ".  ونوه  به  ال�ستعانة  الدويل  التحالف 
اىل  افريقيا  �سمال  من  التحرك  �ساحية  لديها   101 املجوقلة  
�سبق  لأنها  الدول  ل�سيادة  انتهاكا  يعد  ل  هذا  وان  املتو�سط  البحر 
وان وقعت على اتفاقية حماربة الرهاب" .  بدوره �رشح القيادي 
يف احل�سد ال�سعبي �سامي امل�سعودي، باأن م�ساركة احل�سد يف �سوريا 
مرهونة باأمرين، م�سريا اإىل اأن هذا الطرح غري موجود حاليا. وقال 
القائد  باأوامر  ملتزم  �سنوفه  بكل  ال�سعبي  "احل�سد  اإن  امل�سعودي 
"م�ساركة  اأن  اإىل  م�سرياً  العبادي"،  حيدر  امل�سلحة  للقوات  العام 
احل�سد يف �سوريا لي�ست مطروحة يف الوقت احلايل، لكن اإذا طلبت 

احلكومة ال�سورية ذلك ووافق العبادي �سنقول لبيك".

على  القب�ش  ع��ن  م�سوؤول  امني  م�سدر  ك�سف 
وغري  ال�ساحية  منتهية  باأدوية  حمملة  ب��رادات 
�سمنها  من  تالفة  واأخ��رى  للموا�سفات  مطابقة 
ق�رش  ام  ميناء  طريق  عن  دخلت  اطفال،  ادوي��ة 
ال�سمايل يف حمافظة الب�رشة.وذكر امل�سدر الذي 
رف�ش ذكر اأ�سمه، انه مت �سبط برادات اأدوية غري 
ام  ميناء  طريق  عن  دخلت  للموا�سفات،  مطابقة 
ق�رش ال�سمايل ر�سيف )11( خمتلفة املن�ساأ، نقلت 
اىل العراق يف حاوية غري مربدة يف ال�سهر الثامن 
مئوية،  درجة   )70( اىل  ت�سل  قد  حرارة  بدرجة 
امليناء  داخ��ل  قدم   )40( ب��راد  اىل  حتويلها  ومت 
اوراق  وكانت  برباد،  نقلت  بانها  النا�ش  لإيهام 
ال�سترياد خمفية لكونهم مل يعملوا لها ت�رشيحات 
ك�سفها. عند  املن�ساأ  بلد  اىل  لإعادتها  كمركية 
الدوية  هذه  من  ق�سم  ان  ذاته  امل�سدر  وا�ساف 

لوجود  اخ��رى  دول  مذاخر  يف  معرو�سة  كانت 
ت�سعرية تلك الدول عليها، لن ال�رشكة ال�سلية او 
قوله،  بح�سب  الدواء  على  �سعر  ت�سع  ل  امل�سّدرة 
تت�سمن  قوانني  لديها  ال��دول  تلك  ان  مو�سحا 
من  الدوي��ة  تلك  جلمع  ال�سحة  من  جلان  خروج 
ومن  نفاذها،  مدة  انتهاء  قبل  واتافها  املذاخر 
معدة،  و�رشاب  اطفال  �رشاب  الدوية،  هذه  �سمن 
اجلنني  لتثبيت  وحقن  احل�سى،  تفتيت  وع��اج 
ان  اي�سا  وب��ني  ع��ني.  وقطرة  ج��دا،  خطرة  وه��ذه 
ق�سمًا من هذه الدوية منتهي ال�ساحية، والق�سم 
الطبية  اللجان  بح�سب  �سالح  وغري  فا�سد  الخر 
ل�سوء اخلزن وارتفاع درجات احلرارة التي توؤدي 
انه  امل�سدر  واأك��د  الدوي��ة.  هذه  جميع  تلف  اىل 
ال��رباد،  مقدمة  يف  الفم  تعقيم  غرغرة  و�سع  مت 
لإيهام ال�سيطرات بان الربادات حتتوي على مواد 
غذائية، لكون غرغرة الفم حتت�سب من �سمن املواد 

الغذائية ولي�ش من �سمن الدوية.

ك�سف م�سدر يف التحالف الوطني عن جاهزية 
العبادي  حيدر  ال��وزراء  رئي�ش  مر�سحي  قائمة 
جمل�ش  ان  موؤكدا  والدفاع،  الداخلية  لوزارتي 
الت�رشيعي  الف�سل  يف  عليهما  �سي�سوت  النواب 
"رئي�ش  ان  التحالف  يف  م�سدر  وق��ال  اجلديد. 
قائمة  لتقدمي  جاهز  العبادي  حيدر  ال���وزراء 
مر�سحي لوزارتي الداخلية والدفاع التي حتتوي 
على ابرز ال�سماء ال�سيا�سية املر�سحة ل�سغل تلك 

الوزارات".

ان  هويته  عن  الك�سف  راف�سا  امل�سدر  وا�ساف 
بزعامة  الوطنية  ائتاف  مر�سح  النقيب  "فاح 
قائمة  يف  املوجودة  ال�سماء  ابرز  عاوي  اياد 
اىل  ا�سافة  الدفاع،  وزارة  لتويل  الوزراء  رئي�ش 
عن  املر�سح  العرجي  قا�سم  ب��در  كتلة  رئي�ش 
منظمة بدر بزعامة هادي العامري لتويل وزارة 
"العبادي  ان  اىل  امل�سدر  وا���س��ار  الداخلية". 
احلقائب  ل��ت��ويل  املر�سحني  ا���س��م��اء  �سيقدم 
الوزارية للربملان مطلع ال�سنة اجلديدة مع بداية 
الت�رشيعية  ال�سنة  من  الثاين  الت�رشيعي  الف�سل 

الثالثة ملجل�ش النواب".

اعتقلت   ، الطويلة  املطاردات  اأكرب  من  واح��دة  بعد 
�سدام  ال�سابق  الرئي�ش  الأمريكية  الع�سكرية  قوات 
،خ��ال  تكريت  راأ���س��ه  م�سقط  م��ن  بالقرب  ح�سني 
على  يتعني  كان  اأ�سهر  ت�سعة  ملدة  تفتي�ش  عملية 
ي�سدر  اأن  قبل  ال�سجني  هوية  حتديد  بو�ش  ادارة 
اعان اعتقاله ..هذا ما جاء يف مقدمة كتاب يحمل 
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.))OF SADDAM HUSSEIN
الرئي�ش  اأن  ا�ستخباراتي،  اأم��ريك��ي  حملل  ويقول 
اإدارة  عن  ان�سغل  قد  ح�سني  �سدام  الأ�سبق  العراقي 
قبل  �سنوات  منذ  احلكم  ���س��وؤون  وت�رشيف  الباد 
اعتقاله يف نهاية 2003 بوا�سطة القوات الأمريكية.
ال�ستخبارات  ل��وك��ال��ة  ال�سابق  املحلل  وي��وؤك��د 
يف  ك��ان  �سدام  “اإن  نيك�سون،  ج��ون  الأم��ريك��ي��ة، 
الروايات، ومل يكن  الأخرية من�سغا بكتابة  �سنواته 

يلقى باًل للجي�ش اأو كيف يدير اأتباعه البلد”.
ال�سنة  نهاية  له  ي�سدر  كتاب  يف  الرجل  وي�سيف 

غري  كان  “�سدام  اأن  ح�سني  �سدام  حول  احلالية، 
الذي دخلت  الوقت  العراق يف  ملّم مبا يجري داخل 

القوات الأمريكية والربيطانية”.
وقال: “لقد كان غافا عما تفعله حكومته، ومل تكن 

لديه خطة وا�سحة حول كيفية الدفاع عن العراق”.
التحقيق من هوية �سدام  مهمة  نيك�سون  توىل  وقد 

قبل اإعان نباأ اعتقاله ر�سميا.
وقد روى ق�سة اللحظات الأوىل لاعتقال يف كتابه 
 DEBRIEFING THE امل�سمى  احل��دي��ث 
PRESIDENT: THE INTERROG I

.“  TION OF SADDAM HUSSEIN
ظل  اعتقاله  حلظة  حتى  ال��رج��ل  اإن  فيه  وي��ق��ول 
يحملق  يحدث.وكان  مل  الأمر  ذلك  وكاأن  متعجرفا 
يخطط  ويحتقره.ومل  لأ�سفل،  اأعلى  من  املحقق  يف 
را�سيا  وبدا  اخلليج،  حرب  بعد  الأب  بو�ش  لغتيال 
معتقدا  اخلارج،  يف  التفجريات  اأ�سوات  ي�سمع  وهو 
اعتقل  املعركة.وقد  يك�سبون  �سوف  اأن�ساره  اأن 
يف  تكريت  بجوار  الدور  بلدة  يف  راأ�سه  م�سقط  قرب 
13 دي�سمرب 2003، خال عملية تفتي�ش ا�ستغرقت 

قرابة ت�سعة اأ�سهر.

 
يبدو اأن ت�رشيع قانون احل�سد ال�سعبي �سيكون مبثابة 
اق��دام  حتت  من  و�سعبيا  �سيا�سيا  الب�ساط  �سحب 
ع�سائرية  جهات  ل�سالح  العراقية  القوى  حتالف 
 )36(  ، احل�سد  جانب  اىل  القتال  يف  �ساركت  �سنية 
ف�سيا م�سلحا تابعا لهذه اجلهات دجمت يف قوات 
احل�سد منذ ت�سكيله يف حزيران )يونيو( عام 2014 
هذه  فاإن  وبالتايل  الع�سائري  احل�سد  م�سميات  حتت 
اجلهات �ستقدم نف�سها ممثا حقيقيا للمكون ال�سني 
املدة  طيلة  معاناته  وعا�ست  عنه  دافعت  لكونها 
القوى عن تقدمي ما يطمح  التي عجز ممثلو حتالف 
القوى  نواب حتالف  اإليه جمهورهم. وكان عدد من 
ال�سعبي  احل�سد  قانون  ل�سالح  �سوتوا  قد  العراقية 
داخل  من  �سيا�سية  �سخ�سيات  وجود  يوؤكد  ما  وهو 
التي  تلك  ل�سيما  عنه  بالن�ساخ  ب��داأت  التحالف 
من  املقاتلة  الع�سائرية  الف�سائل  ان�سمام  دعمت 
ت�سلم  اأن  دون  من  احل�سد  ق��وات  اىل  ال�سني  املكون 
اأن  من  الرغم  على  بال�سيعية  احل�سد  ق��وات  لو�سف 

اأو  ال�سيعة  املتطوعني  م��ن  ه��م  مقاتليها  اأغلبية 
الأجنحة الع�سكرية لاأحزاب ال�سيعية. 

املوىل  حيدر  الوطني  التحالف  عن  النائب  ويقول 
�سوتوا  العراقية  القوى  حتالف  نواب  من  "عددا  اإن 
لأبناء  فيه �سمانات  يرون  لكونهم  القانون  ل�سالح 

الع�سائري  احل�سد  �سمن  تطوعوا  الذين  جمهورهم 
املرتبط اإداريا بهياأة احل�سد ال�سعبي".

مقاتلي  عدد  اأن  اإىل  الر�سمية  الإح�سائيات  وت�سري 
 )140( ال�  جت��اوز  ال�سعبي  احل�سد  ق��وات  ومنت�سبي 

األفًا، منهم ما ل يقل عن ثاثني األفا من ال�ُسنة.

ويقول م�سدر يف احل�سد الع�سائري لقد ار�سلنا ر�سالة 
املحررة  املحافظات  دخول  بعدم  ال�سيا�سيني   اىل 
باخلول  لهم  ن�سمح  فلن  حتذيرنا  يف  ج��اّدون  واننا 
يف مناطق تخلوا عنها ايام املحنة .م�سريا اىل انهم 
�رشقوا الموال با�سم نازحي هذه املناطق وتركوهم 
حتالف  ممثلي  بع�ش  وك��ان   . م�سريهم  ملواجهة 
القوى العراقية قد ابدوا خماوفهم من اأن ت�سبح قوات 
الإيراين  الثوري  للحر�ش  ا�ستن�ساخا  ال�سعبي  احل�سد 
كما يرى ع�سو التحالف النائب رعد الدهلكي وغريه 
وهو ما ل يوافق عليه التحالف الذي متيزت عاقات 
اأغلب كتله و�سخ�سياته بالت�سنج والتوتر مع اجلارة 
التي  بالدول  املتميزة  عاقاتهم  مبقابل  ال�رشقية 
التي  الإ�سامية  الثورة  ت�سدير  مبداأ  بدورها  ترف�ش 
انتهجتها اإيران اإىل دول اأخرى ويف مقدمتها العراق، 
ما يعني اأن مترير القانون �سيخلق م�سكات لتحالف 
القوى مع حلفائه الدوليني يف مقابل تعميق اخلاف 
املوجود بالأ�سا�ش مع اجلار الإيراين ف�سا عن ن�سف 
اجلمهورية  لتوجهات  الراف�ش  باجلمهور  العاقة 

الإ�سامية.

نواب وخبراء:  دخول الحشد الشعبي في سوريا مرهون بموافقة مجلس األمن الدولي 

كيف حكم صدام حسين العراق في أيامه األخيرة ؟

العشائر السنية  تسحب البساط من تحت سياسييها: ال مكان لكم في مناطقنا 

خدعة "رسمية" تدخل األدوية التالفة إلى العراق 

العام المقبل.. التصويت على مرشحي الدفاع والداخلية 
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االحتالل البريطاني وانتشار 
ظاهرة السرقة في العراق

في المناطق المحررة.. صراع على المناصب وال وجود للشرطة.. والمواطنون يبحثون عن هيبة الدولة!

قمة الزوراء والشرطة تنتهي سلبيًا 
والطلبة يعود من ميسان بثالث نقاط

في مرحلة ما بعد داعش في العراق
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