
ت�شه��د الب���رة وعدد م��ن املحافظ��ات اجلنوبية عودة 
م�شوؤومة لعملي��ات اغتيال ممنهجة ت�شتهدف �شيا�شيني 
ورج��ال ام��ن و�شخ�شي��ات ع�شائري��ة ورج��ال اعمال ، 
بجرائم غام�شة احيانا تطال مواطنني ُعّزل، يف خطوة 

غري وا�شحة حول ما اإذا كانت "�شيا�شية" اأم ارهابية 
�شاع��ات ت�شه��د ذروة يف القت��ل، واخ��رى تع��ود احلياة 
اىل جمراه��ا الطبيع��ي، فاأ�شبح هناك ن��وع من التلقي 
النف�ش��ي املرتبط بحالة اخلوف، ف�ش��كان الب�رة باتوا 

ي�شتغلون وفقا ملخيلة القاتل، الذي اخذت عملياته تدل 
على متعة وحرفة واجندة، فهمها مواطنو الب�رة. فهذا 
اال�شب��وع للحالق��ني، اأو لطلبة اجلامع��ة، اأو ا�شتهدافات 
ع�شوائي��ة.  حت��ى بات��ت هن��اك مواعي��د �شهري��ة للقتل، 
فموج��ات القتل ت�شت��د يف اال�شبوع االول م��ن كل �شهر 
واال�شب��وع ما قبل االخري منه، ه��ذه التوقيتات �شارت 
معروفة بعد �شوط طويل من اال�شتهدافات يف الب�رة.

اختلط احلابل بالنابل بني ال�شكان وقوى االمن وبع�ض 
الق��وى ال�شيا�شي��ة، ح��ول م��ن يق��ف وراء االغتي��االت، 
كان��ت ا�شاب��ع االته��ام ت�ش��ري كالع��ادة اىل جمامي��ع 

�شالع��ة بالقتل.  فرق املوت بالب���رة يف اعوام القتل 
الطائف��ي، كانت ت�شتخدم �شيارات م��ن نوع واحد بلون 
حم��دد هو االبي�ض، جلهة انت�شار تل��ك املاركة وباعداد 
كبرية، ي�شعب معها حتديد املركبة التي ي�شتقلها القتلة 
بالتحدي��د، واالن بعد انح�شار ا�شتخدام تلك املاركة من 
املركبات، وت�شجيل اغلبها يف دوائر املرور، جلاأ القتلة 
اجل��دد اىل ا�شتخدام املركبة امل�شّنعة ايرانيًا "ال�شايبا" 

�شفراء اللون، لكرثة ا�شتخدامها يف ال�شارع
بدورها عقدت هيئة التحالف الوطني اجتماعا ملناق�شة 
الو�شع االأمني يف حمافظة الب�رة مع  عدد من  نوابها  

ورئي�ض جمل�ض حمافظ��ة الب�رة وحمافظها. والتطرق 
اىل بع���ض االأمور التي �شاحب��ت اخلروقات االأمنية يف 
مناط��ق حمافظ��ة الب�رة م��ن حاالت خط��ف وت�شليب 
وغريه��ا م��ن اجلرائم.  وق��ال ع�ش��و الهيئ��ة ال�شيا�شية 
يف التحال��ف الوطن��ي النائ��ب زاه��ر العب��ادي ان "هذا 
االجتم��اع ج��اء بعد ان تك��ررت اخلروق��ات االأمنية يف 
حمافظة الب�رة بعد ان عرف عنها باال�شتقرار االأمني 
غري ان هذه اجلرائم وانت�شار ظاهرة املخدرات والف�شاد 
االداري وامل��ايل متهد جلرائ��م مفتوحة وترتك انطباعًا 
بع��دم اال�شتق��رار االمن��ي يف داخ��ل املجتم��ع ونظ��را 

للمطالب��ة  امل�شتمرة كنواب عن املحافظة وممثلني عن 
اأهله��ا ومنا�شداتن��ا املتك��ررة من خ��الل  ال�شغط  على 
الوزارات االأمنية بدعمها للمحافظة لكونها تعد املغذي 
الرئي�شي للبلد ويتطلب ا�شتقرارها من جميع النواحي".

وطال��ب العبادي بر�شم خارط��ة طريق من�شقة وحمكمة 
تعج��ل اال�شتقرار يف اجلان��ب االأمن��ي وال�شيا�شي ورفد 
املناف��ذ احلدودي��ة يف املحافظ��ة باالجه��زة احلديث��ة 
والتقني��ات الع�شكري��ة، يف ال�شياق نف�ش��ه طالب النائب 
ب���رورة تع��اون املواطنني م��ع االأجه��زة االأمنية الن 
االأم��ن م�شوؤولية اجلميع. وكان رئي�ض التحالف الوطني 

عم��ار احلكي��م، قد ح��ذر من خمطط��ات ت�شع��ى اىل جر 
الفو�شى اىل مدن اجلنوب.وذكر بيان ملكتب احلكيم ان 
"ال�شيد عمار احلكيم ا�شتقبل يف مكتبه ببغداد احلكومة 
املحلية ملحافظة الب�رة وحمافظها ماجد الن�راوي 
ون��واب املحافظ��ة، وتخل��ل اللقاء اجتم��اع مو�شع بني 
رئي�ض التحال��ف وجمل�ض املحافظة واملحافظ بح�شور 
ن��واب حمافظ��ة الب���رة، بح��ث في��ه الواق��ع اخلدمي 
وال�شيا�ش��ي يف مدينة الب�رة، ف�شال عن الواقع االمني 
و�شب��ل احلد م��ن النزاع��ات الع�شائري��ة وايقافها ومنع 

تكرراها".
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املا�شية  االنتخابية  العملية  مراقبة  يف  ا�شرتكوا  نا�شطون  ك�شف  خا�ض:   - بغداد 
عن ا�شتغالل ا�شماء االف من املتوفني ممن وردت ا�شماوؤهم يف �شجالت االنتخابات 
يف  املوجودين  الكتل  تلك  مراقبي  بع�ض  خالل  ،من  الكتل  لبع�ض  �شوتوا  قد  املا�شية 
املراكز االنتخابية . وا�شار النا�شط علوان كرمي الدلفي  يف ت�ريح للجورنال اىل ان االف 
اال�شوات ذهبت اىل كتل كبرية من خالل تلك اال�شماء وان مراقبي الكيانات ت�شابقوا للح�شول 
على ا�شوات املتوفني واملمتنعني عن امل�شاركة ،وان تلك املخالفات مل يوؤخذ بها عند االعرتا�ض 
عليها من قبل املنظمات املراقبة ل�شري العملية االنتخابية املا�شية. وكانت ع�شو جمل�ض املفو�شني 
الناخبني  ال�شيدة كول�شان كمال علي اعلنت اتخاذ اجراءات فعالة يف �شجل  يف مفو�شية االنتخابات 
بعد االنتهاء من عملية التحديث للت�شجيل البايومرتي للناخبني وعر�شه على املواطنني،  وا�شافت ال�شيدة 
ناخب  قيد  واربعني  واربعة  االف  واربعة  مئة  اربع   )404044( حذفت  املفو�شية  ان  علي  كمال  كول�شان 

متوفى من �شجل الناخبني .

 

التهيوؤ  اط��ار  يف  م�شتمرا  حراكا  ال�شيا�شية  الكتل  اأروق��ة  ت�شهد 
م�شودة  ب�شان  م�شتمر  جدل  ظل  يف  املقبلة،  االنتخابية  للعملية  
فوؤاد  اجلمهورية  رئي�ض  تبناه  والذي  اجلديد  االنتخابات  قانون 
م�شوم ووجد معار�شة  و�شلت اىل حد التجاهل من قبل تلك الكتل 
،يف وقت تتحرك الكتل لعقد حتالفات جديدة ت�شمن لها مكانا يف 

كعكة احلكومة املقبلة.
االعلى  "املجل�ض  يف  القيادي  اأك��د  اجلديدة  التحالفات  وب�شان 
احلديث  اأن  الثالثاء،  اأم�ض  العرباوي  �شالح  النائب  اال�شالمي" 
وزعيم  املالكي  نوري  القانون  دولة  زعيم  بني  مفاو�شات  عن 
التحالف الوطني عمار احلكيم "ال ا�شا�ض له من ال�شحة" يف وقت 
ك�شف م�شدر يف حزب الدعوة تنظيم الداخل عن وجود مفاو�شات 

بني الطرفني لت�شكيل ائتالف انتخابي.
وقال العرباوي" ل�"اجلورنال" ، اإنه مع اقرتاب موعد االنتخابات 
النيابية يكرث الكالم عن مثل هكذا حتالفات والغر�ض من ذلك هو 
خلط االوراق وابعاد الراأي العام من خالل اطالق �شائعات كاذبة".
واأ�شاف، اأن "كتلة املواطن لديها حتالفات مع كتل �شيا�شية �شواء 
من داخل "التحالف الوطني" ام من خارجه .واأ�شار اىل انه ال توجد 
حتالفات حتى هذه اللحظة بني كتلة املواطن وبني ائتالف دولة 
ال�شيد  القانون، كما ال توجد حتالفات بني كتلة االحرار بزعامة 
مقتدى ال�شدر مع رئي�ض الوزراء حيدر العبادي، مبينا ان جممل 
فلم  الأوانها  �شابقة  امور  هي  التقاربات  هذا  بخ�شو�ض  اأثري  ما 
تتبلور حتى هذه اللحظة اخلطوط اال�شا�شية ملثل هكذا حتالفات . 
من جانبه ك�شف رئي�ض كتلة حزب الدعوة تنظيم الداخل النيابية 
علي البديري ، الثالثاء، عن وجود مفاو�شات بني رئي�ض ائتالف 
اال�شالمي  االعلى  املجل�ض  ورئي�ض  املالكي  نوري  القانون  دولة 

ال�شيد عمار احلكيم لت�شكيل ائتالف انتخابي.
�شيا�شية كثيفة جتري حاليا بني  “مفاو�شات  اإن  البديري  وقال 

عن  مبعزل  انتخابية  ائتالفات  لت�شكيل  الوطني  التحالف  اقطاب 
التحالف”.وا�شاف اأن “كتلة االحرار تتفاو�ض مع رئي�ض الوزراء 
زعيم  يبحث  القانون يف حني  دولة  العبادي وجناحه يف  حيدر 
دولة القانون نوري املالكي مع كتلة املواطن بزعامة ال�شيد عمار 
�شيا�شية”.وا�شار  اغلبية  لت�شكيل  انتخابي  ائتالف  اعالن  احلكيم 
�شيا�شية  كتل  ت�شكيل  تبحث  املتبقية  “االحزاب  اأن  اإىل  البديري 
حتقيق  يف  الوطني  التحالف  ف�شل  بعد  مغايرة  بت�شميات  اخرى 

طموحات مواطنيه ومن مّثلهم يف االعوام ال�شابقة.
قي�ض  احل��ق  اه��ل  ع�شائب  حلركة  العام  االم��ني  اك��د  جهته  من 
�شوف  امل��ع��ارك  يف  ح�ر  كما  ال�شعبي  احل�شد  ان  اخلزعلي٬ 
اإن   ٬ اخلزعلي  وقال  الف�شاد.  على  ويق�شي  ال�شيا�شة  يف  يح�ر 
ذلك٬  يكفل  والد�شتور  قانونية  ع�شكرية  موؤ�ش�شة  ال�شعبي  "احل�شد 
ال�شاحل االمين وتلعفر٬  ال�شاعة م�شارك يف معركة  وهو يف هذه 
يف  م�شاركته  رف�ض  من  الرغم  على  م�شتمرة  االن  واالنت�شارات 
الإلغاء  ي�شعون  جنيف  يف  "املجتمِعني  ان  وا�شاف  املعركة". 
ال�شعبي  "احل�شد  ان  اىل  م�شريا  منه"٬  وقلقون  ال�شعبي  احل�شد 
�شحقنا  "مثلما  انه  اىل  النظر  الفتا  ابداً،  يلغى  ولن  ويتمدد  باق 
روؤو�ض الدواع�ض �شوف ن�شحق روؤو�ض الفا�شدين وبني ان "احل�شد 
ال�شيا�شة ويق�شي على  �شوف يح�ر يف  املعارك  كما ح�ر يف 
من  و�شنطردهم  الوطن٬  ار�ض  وباعوا  خذلوا  الذين  ال�شيا�شيني 
على  �شيحافظ  "احل�شد  ان  كلمته٬  يف  اخلزعلي٬  وتابع  العراق". 
�شيا�شية   وتوؤكد م�شادر  البلد".  اقت�شاد  واال�شتقرار ويرفع  االمن 
ان املطالعة للم�شهد ال�شيا�شي العراقي املتقّلب، ترى ان »احلراك 
فالتحالفات  االنتخابي.  القانون  البالد  افتقار  ب�شبب  فعلي  غري 
لن حت�شم قبل اإقرار القانون«، م�شيفًة اأن »القانون اجلديد، الذي 
على  الكبرية  الكتل  يقّدم  قد  الربملان،  على  للت�شويت  �شيعر�ض 
ال�شغرية، اأو العك�ض، و�شيكون مقّدمًا للبحث يف �شكل التحالفات 

وتركيبها«.
التتمة يف ال�صفحة 2

رف���ض احل��زب الدميوقراط��ي الكرد�شت��اين اأم���ض 
لنائ��ب  ن�شب��ت  ت�ريح��ات  عل��ى  ال��رد  الثالث��اء 
مق��رب م��ن رئي�ض ال��وزراء حي��در العب��ادي ب�شاأن 
تر�شي��ح �شخ�شي��ة كردي��ة م��ن خ��ارج احل��زب يف 
ح��ال ا�شتمراره بتجاهل ت�شمي��ة البديل عن امُلقال 
هو�شي��ار زيباري. وقال النائب ع��ن احلزب طارق 
ر�شي��د يف ت�ري��ح ل���" جورنال ني��وز " ان توزيع 
املنا�شب يعد امرا �شياديا وال نقبل بالت�ريحات 

التي ت�شدر عن بع�ض اجلهات. 

وكان نائب مقرب من رئي�ض الوزراء حيدر العبادي 
ق��د ك�ش��ف، الثالثاء، عن عزم رئي���ض الوزراء حيدر 
العبادي تر�شيح �شخ�شية كردية من خارج احلزب 
الدميقراط��ي الكرد�شتاين ملن�شب وزي��ر مالية من 
ج��راء ا�شتمرار احلزب ب�”جتاهل” ت�شمية بديل عن 
املق��ال زيباري. وقال النائ��ب جا�شم حممد جعفر 
اإن “رئي���ض ال��وزراء حيدر العب��ادي يعتزم تر�شيح 
�شخ�شي��ة كردي��ة ل�شغ��ل من�ش��ب وزي��ر مالية من 
خ��ارج احل��زب الدميقراط��ي الكرد�شت��اين يف حال 
ا�شتمرار احل��زب بتجاهل ت�شمية البديل عن املقال 

هو�شيار زيباري”.

�ّشجل��ت حمكمة ب��داءة البياع٬ دع��وى غريبة �شد 
طبيب بيطري اُتهم مب��وت طائر ببغاء "كا�شكو"٬ 

اأقامها املدعي بعد مدة طويلة٬ 
واأك��د تقري��ر اخل��رباء اأن �شب��ب الوف��اة ال ميك��ن 
التو�ش��ل اإلي��ه بعد م��رور ثالثة اأيام م��ن مفارقة 
الطائ��ر احلي��اة  وق��ال قا�شي املحكم��ة ا�شتربق 
حم��ادي٬ اإن "املحكم��ة تلق��ت قب��ل اأي��ام دعوى 
�شاح��ب ط��ري ببغ��اء )كا�شكو( تويف بع��د عر�شه 
عل��ى طبي��ب بيطري.  وب��ني اأن "امّلدعي طلب من 
املحكمة فر�ض تعوي�ض عل��ى الطبيب مببلغ األف 
دوالر٬ وه��و املبل��غ ال��ذي ا�ش��رتى ب��ه الببغاء"٬ 
مو�شح��ا اأن "املحكم��ة ب��داأت اإجراءاته��ا٬ لكنها 
فوجئ��ت ب��اأن املدعي احتف��ظ بجث��ة الطائر ملدة 

�شتة اأ�شه��ر يف ثالجة منزل��ه". وا�شتطرد حمادي 
اأن "تقري��ر اخل��رباء املتخ�ش�ش��ني اأك��د اأن حتديد 
�شب��ب الوف��اة يج��ب اأن يكون خ��الل ثالث��ة اأيام 
م��ن تاريخ نف��وق الببغ��اء من خ��الل ت�ريحه"، 
له��ذا ف��اإن التقري��ر عجز عن تق��دمي الدلي��ل الذي 
يثب��ت تاأيي��د ادعائه.  واأ�ش��اف اأن "املدعي حمل 
م�شوؤولي��ة نف��وق الببغ��اء للطبي��ب الذي ق��ال اإنه 
اأعط��ى الطائر املري�ض حقن��ة لعالجه لكنه تويف 
بع��د ذلك"٬ مبين��ا اأن "املحكمة ق��ررت رد دعوى 
��ّدق الق��رار متيي��زاً".  �شاح��ب الببغ��اء٬ وق��د �شُ
وي�شته��ر طائر الببغ��اء باألوان��ه الزاهية والبع�ض 
من اأنواعه ي�شتطيع تقليد االأ�شوات٬ ما يجعل منه 
ط��رياً َيرغ��ب االإن�ش��ان برتبيته كم��ا تتمّيز بع�ض 
الببغ��اوات بطول اأعماره��ا٬ حيث ترتاوح ما بني 

65 عامًا. 50 و 

من  الكوت  مدينة  ال�شدر"،  "مقتدى  ال�شدري  التيار  زعيم  ا�شتثنى 
للطالب  تظاهرة  اثر  اخر،  ا�شعار  اىل  كافة  ال�شلمية  االحتجاجات 
دولة  ائتالف  و�شف  بينما   ، بالزيارة  تندد  وا���ش��ط   جامعة  يف 
القانون بزعامة نائب رئي�ض اجلمهورية "نوري املالكي" التظاهرة 
 " )�شمنًا(   املالكي  ال�شدري  التيار  زعيم  و�شف  "بالفو�شى" وعّد 

بالقائد ال�رورة " القيمة له.
اهايل  من  نا�شطني  قبل  من  له  وج��ه  �شوؤال  على  لل�شدر  رد  ويف 
الفاعل  "ايا كان  وا�شط، قائال  ب�شاأن تظاهرات طلبة جامعة  وا�شط  
داخل  �شواء من  العمل  "هذا  ان  و  انتماءاته"،  واأيًا كانت  واملحر�ض 
احلرم ام من خارجه وبهذه ال�شورة عمل م�شتهجن ومرفو�ض وي�شبب 

االذى مل�روع اال�شالح، وال ا�شتبعد انه عمل مند�شني ممن يريدون 
من  حما�شبتهم  او  الفاعلني  "طرد  اىل  ودع��ا   للم�روع".  اال�شاءة 
االحتجاجات  من  الكوت  وا�شتثناء  العمادة،  قبل  ومن  اجلامعة  تلك 
قائال"  املتظاهرين  ال�شدر  وخاطب  اخر".  ا�شعار  اىل  كافة  ال�شلمية 
فيه  )ح�راً(  الوزراء  رئي�ض  على  والتعدي  للدولة  هيبة  نحن طالب 
ا�شتنقا�ض من الدولة"، واكد  ان "العبادي م�شتثنى من الف�شاد حتى 
العبادي،  حيدر  ال��وزراء  لرئي�ض  اعتذاره  ال�شدر  وقدم  هذا".  يومنا 
�شواء  نيابة عّمن فعل  العبادي ح�را  اعتذاري اىل  "اقدم  وا�شاف  

كان منتم ايل ام من مند�ض من اتباع القائد ال�رورة ام غريه".
)اللجنة امل�رفة  او احتجاجات خارج نطاق  "اي مظاهرة  ان  واكد 
معادية  تكون  وقد  ال�شدري،  التيار  متثل  ال  فهي  التظاهرات(  على 
القانون  دول��ة  ائتالف  وو�شف  ذلك".   اغفال  "عدم  راجيا  له"، 

�شد  التظاهرات  املالكي"  "نوري  اجلمهورية  رئي�ض  نائب  بزعامة 
رئي�ض الوزراء "حيدر العبادي " يف حمافظة وا�شط "بالفو�شى" وعّد 
و�شف زعيم التيار ال�شدري املالكي )�شمنا(  " بالقائد ال�رورة " 
"عواطف نعمة  النائبة عن االئتالف يف الربملان  القيمة له. وقالت 
يكفلها  و�رعي  د�شتوري  حق  التظاهرات  ان   " نيوز  "ل�"اجلورنال 
باخالقيات  االلتزام  ومنظميها  اليها  الداعني  على  لكن  الد�شتور 
يرددها  التي  ال�شعارات  اب��ع��اد  ع��ن  ف�شال  واماكنها   التظاهر 

املتظاهرون من اثارة اخلالفات ال�شيا�شية ".
واكدت ان "التجاوز على رئي�ض الوزراء امر مرفو�ض وهنالك جهات 
يعرت�ض  ان  املواطن  حق  ومن  التظاهرات  تلك  خلف  تقف  �شيا�شية 
على اي �شخ�شية �شيا�شية  ولكن التهجم مرفو�ض  لكون االأخري ميثل 

العراق بو�شفه رئي�ض الوزراء ".

ال�شورية  االرا�شي  دخوله  ان  ال�شعبي  احل�شد  اأك��د 
و  االمريكية  االدارة  براأي  معني  ،غري  داع�ض  لقتال 
“انه موجود مبوافقة احلكومة ال�رعية ال�شورية”.

الف�شل  اب��ي  ق��وات  اخلفاجي”)قائد  “اأو�ض  وق��ال 
اأن  الثالثاء،  ،اأم�ض  نيوز”  ل�”اجلورنال  العبا�ض( 
يف  باجلديد  لي�ض  ال�شعبي  احل�شد  ف�شائل  “وجود 
�شنوات  ارب��ع  من  اأك��رث  منذ  موجودة  وهي  �شوريا 

للدفاع عن املقد�شات الدينية واحلرمات”.
االن  تقاتل  احل�شد  ف�شائل  من  “الكثري  اأن  واأ�شاف 
االمريكية، وهي  القوات  ارادة  رغما عن  �شوريا  يف 
نف�شها التي �شاركت يف اخراج القوات االمريكية من 

العراق”.
املتعددة  بف�شائله  ال�شعبي  احل�شد  ق��وات  وتقاتل 
واإي����ران  رو���ش��ي��ا  منها  ك���ربى  دول  م��ن  وب��دع��م 
االرهابي  بداع�ض  املتمثلة  االرهابية  التنظيمات 

وجميع الع�شابات االرهابية املن�شقة ومنها جبهة 
الن�رة.

من جهة اخرى اأكدت جلنة االمن والدفاع النيابية، 
اأم�ض الثالثاء، ان احلكومة العراقية على علم باخلطة 
دونالد  االمريكي  الرئي�ض  و�شعها  التي  الع�شكرية 

ترامب لهزمية داع�ض من جممل االرا�شي العراقية.
وقال مقرر اللجنة “عبد العزيز ح�شن” ل�”اجلورنال 
نيوز” الثالثاء، اإن “الرئي�ض االمريكي دونالد ترامب 
االمريكي  ال��دف��اع  بوزير  �شابق  وق��ت  يف  اجتمع 
جيم�ض ماتي�ض، ا�شافة اىل هيئة االركان االمريكية 
لو�شع خطة ع�شكرية النهاء وجود داع�ض يف العراق 

باأ�رع وقت ممكن”.
بالقيادة  متمثلة  العراقية  “احلكومة  اأن  واأ�شاف، 
و�شعت  الدفاع  ووزارة  امل�شلحة  للقوات  العامة 
اأن امن و�شالمة  اال  اأ�شهر،  خطة ع�شكرية ومنذ �شتة 
امل�شبب  القتال  �شاحة  يف  املوجودين  املدنيني 

الرئي�شي لتاأخر الكثري من املعارك”.

الكتل التقليدية تعيد تحالفاتها و"األغلبية السياسية "هاجس الجميع في الحكومة المقبلة

تظاهرة واسط تكشف عن تصاعد حدة الخالف بين المالكي والصدر وتقارب األخير مع العبادي!!

الحشد يعلنها صراحة: سنطارد داعش في سوريا ولتذهب أميركا إلى الجحيم 

حزب بارزاني يلتزم الصمت.. بعدما ذهبت المالية 
صار يؤمن بأن "السكوت من ذهب"

الحكم في قضية مقتل "ببغاء" اتهم به طبيب بيطري

بغداد – خاص

بغداد – سعد جاسم 

بغداد- سهير الربيعي

بغداد – خاص

بغداد – الجورنال نيوز

بغداد- حيدر الدعمي
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الصقور يواجه الكهرباء 
بطموح الفوز

تعيش على وقع مسلسل اغتياالت ممنهجة.. تحذيرات من مخطط »دموي« إلحداث فوضى في المحافظات الجنوبية 

صناعة السعف )الخوص( في العراق.. 
مهنة األجداد في طريق االنقراض

بانتظار حسم الجدل بشأن القانون االنتخابي الجديد..


