
اعلن��ت القيادات االمني��ة وحكومة االنب��ار املحلية 
وق��ادة احل�ش��د ال�شعب��ي االح��د، ان مع��ارك تطه��ر 
املناط��ق الغربية لالنبار من �شيط��رة تنظيم داع�ش 
املو�ش��ل  حتري��ر  انه��اء  بع��د  �شتح�ش��م  االرهاب��ي 
بالكام��ل وو�شول قطعات ع�شكري��ة مل�شك املناطق 
املح��ررة . وق��ال رئي���ش اللجنة االمني��ة يف جمل�ش 
االنب��ار راج��ع ب��ركات العيفان ملرا�ش��ل )اجلورنال 

ني��وز(، ان" عملي��ة تطه��ر م��ا تبق��ى م��ن املناطق 
الغربي��ة يف ق�ش��اء القائ��م وراوه وعن��ه ومنطق��ة 
عكا�ش��ات غربي االنبار من م�شوؤولية واوامر القوات 
امل�شرتك��ة وتنفيذ مراحل عملي��ات التحرير باأمرهم 

وفق اخلطط الع�شكرية املو�شوعة بهذا ال�شان".
وا�شاف ان" تطهر املناطق الغربية لن يح�شم حتى 
حتري��ر املو�ش��ل ف�شال ع��ن وجود حاج��ة لقطعات 
ع�شكري��ة ا�شافي��ة يف غ��رب االنبار لتك��ون ما�شكة 
للمناط��ق املح��ررة وخلفي��ات للقطع��ات القتالي��ة 

املتقدمة مع حتديد منافذ امنه خلروج العوائل ". 
وا�ش��ار اىل ان" الو�ش��ع االمن��ي م�شتق��ر يف م��دن 
االنب��ار املحررة لكن يجب انه��اء وجود التنظيمات 
االرهابي��ة يف م��ا تبقى م��ن مناطق اع��ايل الفرات 

غرب االنبار وحتريرها وتاأمينها بالكامل".
ام��ا ام��ر ف��وج ط��وارئ الغربي��ة يف �رشط��ة االنبار 
العمي��د فا�ش��ل الهيتي فقد ذكر ملرا�ش��ل )اجلورنال 
ني��وز(، ان" الق��وات االمني��ة ب��كل �شنوفه��ا وبدعم 
وا�شن��اد طران اجلي�ش تنفذ عملي��ات برية تعر�شية 

دم��رت فيه��ا معاقل عنا���رش داع���ش االرهابي يف 
حماور الرطبة وحديثة وهناك مناطق حررت خالل 
اال�شب��وع املا�ش��ي منه��ا منطقتا املده��م ومنطقة 
H1". واو�ش��ح ان" ق��رار اقتحام املناطق الغربية 
وحتريره��ا م��ن �شيط��رة التنظي��م االجرام��ي بامرة 
رئي�ش الوزراء القائد العام للقوات امل�شلحة وتوجيه 

القوات امل�شرتكة ح�رشا".
ام��ا رئي�ش جمل�ش ق�ش��اء البغ��دادي ال�شيخ مال اهلل 
العبي��دي او�ش��ح ملرا�ش��ل )اجلورن��ال(، ان" معارك 

تطه��ر املناط��ق الغربية �شي�شاه��م بتحرير ال�رشيط 
خط��وط  وقط��ع  و�شوري��ا  الع��راق  ب��ن  احل��دودي 
ام��دادات داع���ش من الرق��ة اىل البو كم��ال ال�شورية 
معاقله��م  وتدم��ر  الغربي��ة  املناط��ق  اىل  ومنه��ا 
ومقاره��م االجرامي��ة". م�شيف��ا انه" يج��ب تامن 
املناطق الغربية املحررة منها ق�شاء الرطبة وهيت 
والبغ��دادي وكبي�شة وجزي��رة هيت كما يجب تطهر 
م��ا تبقى م��ن املناط��ق الت��ي مازالت حت��ت قب�شة 
االره��اب للحفاظ على امن املناط��ق االمنة وعودة 

جمي��ع اال�رش النازح��ة اىل ديارها". وتابع العبيدي 
ان" تاخ��ر معارك احل�شم لي���ش يف م�شلحة القوات 
االمني��ة لكون داع�ش يف حال��ة انهيار ولن ي�شتطيع 
�ش��د اي عملي��ة ت�شتهدف��ه يف الوق��ت احل��ايل بع��د 
ه��روب اغلب قياداته العربي��ة واالجنبية".  يذكر ان 
م��دن حمافظ��ة االنب��ار مت تطهره��ا يف مطلع عام 
2016 ومل تتب��ق اال مناط��ق قليل��ة يف حن تنفذ 
القوات االمنية عمليات تعر�شية ت�شتهدف جتمعات 

التنظيم االجرامي الإ�شعاف قدراته.
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شباب عراقيون يجدون في الفنون
فرصة للتعبير عن أنفسهم

ال تتأخري في التحدث إلى الرضيع..
هذا هو الوقت المناسب
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بغ��داد - خا���ش:  متكنت اإحدى اللج��ان التدقيقية التابعة ملكتب املفت���ش العام لوزارة 
الداخلي��ة يف حمافظة �ش��الح الدين املكلفة بتدقيق ح�شابات مديرية مرور �شالح الدين 
م��ن اكت�ش��اف نق�ش يف مبالغ اجلباية لل�شهرين االول والث��اين من عام 2016 تقدر بنحو 

30 مليون دينار.
وذك��ر تقري��ر ملكتب املفت�ش الع��ام لوزارة الداخلي��ة يف حمافظة �شالح الدين ان��ه وبتوجيه من 
املفت���ش العام لل��وزارة ال�شيد حممد مهدي م�شطف��ى مت ت�شكيل جلنة تدقيقي��ة برئا�شة مدير املكتب 
العمي��د عل��ي مهدي حم��ود وع�شوية عدد من �شب��اط وموظفي املكتب وذلك لتدقي��ق ح�شابات مديرية 
م��رور حمافظ��ة �شالح الدين بخ�شو���ش مبالغ اجلباية ل�شه��ري كانون الثاين و�شباط م��ن عام  2016، 
واأ�ش��ار التقري��ر اىل اأن اللجن��ة اكمل��ت اأعماله��ا التدقيقي��ة واكت�شف��ت وجود نق���ش يف مبال��غ اجلباية بلغت 
)29،747،000( دين��ار. واأنه��ا نظم��ت حم�رش �شب��ط بو�شوالت اجلباي��ة )68 حما�شبة( م��ع ار�شاليات �شجل 

)ال�شندوق 68( وتدوين اإفادة اأمن �شندوق املديرية.

 
ك�ش��ف ع��دد م��ن الن��واب واخلرباء ع��ن ا���رشار االح��زاب الكبرة 
امل�شارك��ة يف احلكومة على عرقل��ة اي تعديل يف قانون االحزاب 
العراقي��ة الناف��ذ ،وذل��ك حر�ش��ا عل��ى اخف��اء م�ش��ادر متويله��ا 

اخلارجية وعدم فك ارتباطات بع�شها باجنحتها الع�شكرية.
واأك��دت اللجن��ة القانوني��ة النيابي��ة اأن عدد االح��زاب يف العراق 
جت��اوز ال�)500( حزب، واأن قانون االحزاب احلايل مل يعد كافيا 

لتقييم هذه االحزاب ومدى فعاليتها. 
وقال��ت ع�ش��و اللجن��ة النائ��ب )عالي��ة ن�شي��ف( ل�"اجلورن��ال " 
االح��د اإن "اللجن��ة  ته��دف اىل ان تك��ون هناك الي��ة لتنظيم عمل 
احل��زب ب�شكل يقل��ل عددها ويعطي فر�ش��ة للتحالفات ان تت�شكل 
بح��زب واحد بداًل عن هذه االحزاب والت��ي هي اأ�شبه ب�"الدكاكن 

ال�شيا�شية".
واأ�شاف��ت، اأن��ه "عندم��ا دخ��ل قانون االح��زاب حي��ز التنفيذ يف 
املفو�شي��ة واج��ه الكثر من ال�شعوب��ات والكثر م��ن التاأويالت 
للم��واد املوج��ودة يف ه��ذا القانون، م��ا ا�شتدعى م��ن املفو�شية 
اب��الغ اللجن��ة القانونية والت��ي بدورها ال ت�شتطي��ع تنفيذ بع�ش 
فق��رات قان��ون االحزاب اأو تعديله، والتعديل ج��اء بناًء على طلب 
املفو�شية".واأ�شارت اىل انه بعد الت�رشيع وجدت هناك الكثر من 
التحديات التي تتطلب اي�شا اإعادة النظر يف هذا القانون من اجل 

حتقيق الهدف الذي من اأجله مت ت�رشيعه، 
ولفت��ت ن�شيف النظ��ر اىل ان "اللجنة كانت لديها رغبة بالتعامل 
وفقًا لقانون )من اين لك هذا( بالن�شبة لالحزاب وم�شادر متويلها 
وباأث��ر رجع��ي ومن حق االح��زاب اال�شتثمار لك��ن نحن كلجنة مل 
ن�شع حمددات اأو موافقات لهذا اال�شتثمار ومن ثم هناك معوقات 

كبرة الن�شاء احزاب كبرة ور�شينة عاملة يف العراق".
وقال��ت اإن��ه "ويف كثر م��ن االحيان هناك حتدي��ات اخرى لعمل 
اللجن��ة القانوني��ة منه��ا ان اي قان��ون يخ��رج م��ن اللجن��ة ليتم 

الت�شوي��ت علي��ه يف الربملان ف��اإذا بالكتل ال�شيا�شي��ة تعمل عليه 
الكث��ر من التغيرات وفقا الهوائها وه��ذا االمر خمالف للقانون 

والد�شتور العراقي".
اىل ذلك ا�شتبعدت جلن��ة القانونية النيابية الت�شويت على تعديل 
م�رشوع قانون االحزاب يف املدة املقبلة ملجل�ش النواب، يف حن 

اكدت رف�ش الكتل تعديل مواد القانون.
وقال��ت ع�ش��و اللجن��ة ابت�ش��ام اله��اليل ان “اللجن��ة القانوني��ة 
يف جمل���ش الن��واب اكمل��ت تعديل م��واد قانون االح��زاب بعد ان 
و�شله��ا وقدمته اىل رئا�ش��ة جمل�ش النواب”، الفت��ة النظر اىل ان 
“اخلالف��ات وامل�ش��اكل ال�شيا�شية هي من تعط��ل ادراج القانون 

على جدول اعمال املجل�ش“.
وا�شاف��ت اله��اليل ان “تعدي��ل قان��ون االحزاب يت�شم��ن معرفة 
اجله��ات الت��ي متول االح��زاب وفك ارتب��اط املجامي��ع واجلهات 
امل�شلحة باالحزاب ال�شيا�شية وعدم التدخل بالعملية ال�شيا�شية“.

وا�ش��ارت اله��اليل اىل ان “م��واد تعديل قانون االح��زاب منا�شبة 
للحكوم��ة والعملي��ة ال�شيا�شي��ة، لك��ن االح��زاب والكت��ل ترف���ش 
جمل��ة وتف�شيال الك�شف عن اجلهات التي متولها وترك املجاميع 
والف�شائ��ل امل�شلح��ة”، موؤكدة “�شعوبة الت�شوي��ت على القانون 

خالل املدة املقبلة“.
ب��دوره ع��ّد اخلب��ر القان��وين ط��ارق حرب جت��اوز ع��دد االحزاب 
امل�شجل��ة ال� 500 حزب باأن��ه جنون حزبي �شببه قانون االحزاب 
ال�شيا�شي��ة. وق��ال ح��رب يف بيان ان اح��د ا�شح��اب العقد واحلل 
يف ال�ش��وؤون ال�شيا�شي��ة اكد يل ان عدد االح��زاب التي مت ت�شجيلها 
ل��دى مفو�شية االنتخابات بلغ 330 حزب��ا وما زلنا بعيدين عن 
موع��د االنتخاب��ات وان هذا الرقم قد يت�شاع��ف عند حلول موعد 
االنتخاب��ات ومن ثم فان جتاوز عدد االحزاب 500 حزب م�شاألة 
متوقع��ة كث��را واإن كان ي��رى فيها جميع العامل ب��ان هذا جنون 

حزبي يف العراق ملجانن غر متوافر يف انحاء العامل”.
التتمة يف ال�صفحة 2

ح��ذر اخلب��ر الع�شك��ري والفري��ق املتقاع��د وفي��ق 
ال�شامرائ��ي، االح��د، من من��ح امل�شوؤول��ن املحلين 
يف املناط��ق املح��ررة ال�شلط��ة على ق��ادة ومديري 
االأجه��زة االمنية فيها، وا�شفا اإياهم بالفا�شدين حد 
االإنحطاط. وقال ال�شامرائي يف من�شور على �شفحته 
ال�شخ�شي��ة يف في�شبوك، اإنه "ي��وم كان العراق ي�شق 
طري��ق التط��ور كان��ت دول خليجي��ة تع��اين �شعف��ا 
�شدي��دا يف عنا���رش القوة، واليوم حتول��وا اىل اأحدث 
املقاتالت اجلوية، واإن كان��وا اأقل كفاءة وفنا واأداء 
م��ن غرهم ممن يت�شلح��ون مبثل طائراته��م، ب�شبب 
غي��اب العدال��ة يف توجهات �شيا�ش��ات حكوماتهم".
وعن��ون ال�شامرائ��ي من�ش��وره ب��� "م��ن ال�شعف اىل 

اأح��دث املقاتالت اجلوية.. وم��ن اأف�شل اجليو�ش اىل 
الت�شحي��ة ب�شب��اب الع��راق". وا�ش��اف ال�شامرائ��ي، 
"وكان ل��دى العراقين جي�ش قوي منذ قرن تقريبا 
بع��د هزمي��ة االحت��الل العثم��اين البغي���ش"، الفت��ًا 
بالق��ول "ومن تل��ك البلدان ومن تل��ك ال�شعوب تدفق 
اآالف االنتحاري��ن لتدمر الع��راق، اإن مل يكن الرقم 
ال�شدي��د،  "ولالأ�ش��ف  وا�شت��درك،  االآالف".  ع���رشات 
وب�شب��ب غباء وا�شتبداد وطغيان �ش��دام الذي ت�شبب 
يف كل م��ا يحدث، وا�شت���رشاء الف�شاد والف�شل الحقا، 
ا�شطر مئ��ات اآالف ال�شباب، خ�شو�شا اأبناء اجلنوب 
والو�ش��ط، اىل الت�شدي ب�شدورهم للدفاع عن العراق 
يف ح��رب داع�ش، ب��ال حماية مدرع��ة وا�شناد جوي 
�شم��ن احل�شاب��ات املنطقية، وال ي��زال نزيف �شباب 

العراق م�شتمرا". 

طال��ب خطيب جام��ع ابي حنيف��ة النعمان رئي�ش 
جمل�ش الوزراء حيدر العب��ادي، بالتحقيق العلني 
يف ق�شاي��ا الف�ش��اد الت��ي جت��ري داخ��ل دي��وان 
الوق��ف ال�شن��ي وحماربة الفا�شدي��ن داعيا اىل ان 
يك��ون تر�شيح رئي���ش الديوان ع��ن طريق املجمع 
الفقه��ي كما ن�ش عليه القان��ون امل�رشع من قبل 
جمل�ش الن��واب. وقال ال�شيخ الدكت��ور عبد ال�شتار 
عب��د اجلب��ار “ال اته��م �شخ�شا بعينه ولك��ن اأقول 

يج��ب التحقي��ق يف الك�شف عن ه��وؤالء املف�شدين 
يف ديوان الوقف ال�شن��ي”. وك�شف عن ان مديري 
الوقف ال�شني اجتمع��وا عند املجمع لل�شهادة �شد 
الفا�شدي��ن قائال “ه��وؤالء املدي��رون العامون يف 
الوقف م�شى عل��ى عملهم يف الديوان مدة طويلة 
جاءون��ا الأداء ال�شهادة وح���رش اأي�شا قادة الكتل 
ال�شني��ة ا�شام��ة النجيفي و�شليم اجلب��وري واأحمد 
امل�ش��اري وحمم��د الكرب��ويل وغره��م وبع��د ان 
اطلع��وا على هذه الوثائ��ق وقعوا معهم اي�شا على 

وثيقة رفعت اىل رئي�ش الوزراء”.

ك�ش��ف م�شدر م�ش��وؤول يف جلنة النزاه��ة النيابية، ع��ن ت�شجيل اكرث من 6 
االف م���رشوع وهم��ي من��ذ 2003 وحتى حكوم��ة املالك��ي الثانية تقدر 
قيمته��ا باأكرث م��ن 282 ترلي��ون دينار.وقال امل�شدر ان “جل��ان النزاهة 
املتعاقبة خ��الل دورات جمل�ش النواب الثالث �شجلت العديد من امل�شاريع 
الوهمي��ة من خ��الل التحقيقات اأُعلن انه��ا م�شاريع ا�شتثماري��ة وعمرانية 
وت�شغيلية”.وا�ش��اف امل�ش��در ان “ع��دد امل�شاري��ع امل�شجل��ة منذ 2003 
وحت��ى نهاي��ة حكومة املالك��ي الثانية يف 2014 بلغ��ت اكرث من 6 االف 
م���رشوع وتقدر االموال التي �رشفت عليه��ا باأكرث من 282 ترليون دينار 

وبع�شها �شجلت على انها متلكئة اال انها وهمية وال وجود لها”.
م��ن جانب اخ��ر ك�شفت ع�شو اللجن��ة القانوني��ة النيابية ابت�ش��ام الهاليل 
، ع��ن تري��ث يف نق��ل �شالحي��ات بع���ش املحافظ��ات اىل ح��ن معاجل��ة 

االإ�شكالي��ات املتعلق��ة م��ع ال��وزارات خالل امل��دة املقبلة ، م�ش��رة اىل ان 
” االأ�شب��اب وراء تاأخ��ر توزيع رواتب املوظفن يف بع�ش الوزارات تاأتي 
ب�شبب نقل ال�شالحيات . وقالت ع�شو اجلنة ابت�شام الهاليل” اإن ” جلنتها 
ت��رى ان هناك معوق��ات واإ�شكاليات كثرة مرتتبة عل��ى نقل ال�شالحيات 
ب��ن املحافظ��ات وال��وزارات املعنية ما يتطل��ب من احلكوم��ة االحتادية 
ايج��اد حلول �رشيعة ب�ش��اأن هذا امللف ، مرجحة ” وجود توجه برتيث نقل 
�شالحي��ات بع���ش املحافظات اىل ح��ن اإنهاء املعوق��ات املالية و اي�شا 
عالوة املوظفن . وا�شافت الهاليل ان " قرار نقل ال�شالحيات من القرارات 
ال�رشيعة التي كان يفرت�ش من الدولة القيام بتجربتها يف حمافظة واحدة 
حل��ن درا�ش��ة اإيجابيته��ا و�شلبيته��ا وتعميمه��ا عل��ى عم��وم املحافظات 
وال��وزارات ". يذكر ان كتلة ح��زب الدعوة تنظيم الداخل النيابية اأعلنت يف 
وق��ت �شابق، عزمها جتميد قانون نق��ل ال�شالحيات اىل املحافظات حلن 
ا�شتق��رار البالد. من جانب اخ��ر ك�شفت اللجنة املالي��ة النيابية عن حاجه 

الع��راق اىل 100 تريلي��ون الع��ادة اعم��ار املناط��ق املحررة م��ن �شيطرة 
تنظي��م داع�ش االرهاب��ي، يف حن دعت احلكوم��ة واالمم املتحدة اىل عقد 
موؤمت��ر دويل لدعم تلك املناط��ق. وقال ع�شو اللجنة �رشح��ان �شيلفاين ان 
“�شيطرة تنظيم داع�ش االرهابي على ثلثي العراق وما تبعه من رد ع�شكري 
لتحرير تلك املناطق ادى اىل تدمر البنى التحتية وهدم مئات االالف من 
املن��ازل بن�شب��ة %90 يف حمافظتي نينوى واالنب��ار ومناطق اخرى يف 
�ش��الح الدين ودياىل وكرك��وك“. وا�شاف ان “احلكوم��ة العراقية حتتاج 
اىل اك��رث م��ن 100 تريلي��ون دين��ار العادة اعم��ار املناط��ق املحررة من 
�شيط��رة تنظيم داع�ش االرهابي”، موؤكدا ان “جمع هكذا مبلغ يتطلب دعمًا 
دوليًا من االمم املتحدة والدول املانحة العادة اعمار تلك املناطق“.ودعا 
�شيلفاين احلكومة واالمم املتحدة اىل عقد موؤمتر دويل لفتح �شندوق مايل 
لدع��م العراق واعادة اعمار املناطق املحررة الع��ادة احلياة الطبيعية اىل 

تلك املناطق.

انق�شم��ت االآراء يف النج��ف حي��ال مطالب��ة حمافظه��ا لوؤي 
اليا���رشي بتقلي��ل اع��داد الزائري��ن االيراني��ن للمحافظ��ة 
لعدم ق��درة املحافظة بح�شب قوله عل��ى ا�شتيعاب اعدادهم 
املتزاي��دة، فق��د الق��ت املطالب��ة القلي��ل م��ن ردود االفعال 
املرحب��ة بينم��ا وجدتها ع��دة اط��راف غر واقعي��ة وت�رش 
بال�شياح��ة الدينية يف املدينة التي توفر م�شدر رزق للعديد 
من الفئات ومن بينها الفنادق . وقال رئي�ش رابطة الفنادق 
يف النجف �شائب ابو غنيم للجورنال ان " ا�شحاب الفنادق 
يحتاج��ون اىل ن�شب��ة ت�شغيل اك��رب من الن�شب��ة احلالية الن 
ن�شب��ة ت�شغيلن��ا ال تتج��اوز %15 فقط وبذلك تع��د الفنادق 
فارغة ول��ن ترتفع هذه الن�شبة اال بوجود الزائرين االجانب 
".م�شيف��ا ان��ه " من غر املعقول ان نرف�ش الزائر االيراين 
او غ��ره عل��ى الرغ��م م��ن ان �شع��ر الزائ��ر االي��راين متدن". 
م��ن جانبه��ا اك��دت ع�ش��و جمل�ش حمافظ��ة النج��ف زينب 

العل��وي لوكال��ة اجلورنال نيوز ان "ه��ذا القرار ال ي�شب يف 
م�شلح��ة املدينة التي تعد من امل��دن اجلاذبة لكونها دينية 
و�شياحي��ة". مبينة ان " املحافظ��ة حتتاج اىل تطوير العمل 
ال�شياح��ي فيه��ا وميك��ن املطالبة م��ن احلكوم��ة االحتادية 
بر�ش��د اموال النعا�ش ال�شياح��ة يف املدينة او فر�ش ر�شوم 
عل��ى الزائري��ن بداًل عن تقلي��ل عددهم". ت�رشي��ح اليا�رشي 
وج��د رف�ش��ا ل��دى ادارة مطار النج��ف ال��دويل اذ اكد مدير 
ادارت��ه مرت�ش��ى املو�ش��وي ان " املطار مل ي�شت��ك يوما من 
زخ��م القادم��ن نحو املدين��ة وخا�شة االيراني��ن منهم " . 
مو�شح��ا ان " مطار النجف يف املنا�شبات يغ�ش بالزائرين 
االيراني��ن ومل يع��اِن يوم��ا مث��ل الزي��ارة االربعينية التي 
ي�شتقب��ل فيها املطار خالل ع�رشة اي��ام فقط اكرث من 200 
ال��ف م�شاف��ر ". وكان حماف��ظ النجف برر طلب��ه بتخفي�ش 
اع��داد الزائري��ن االيرانين با�شب��اب تنظيمي��ة بحتة داعيا 
وزارة اخلارجي��ة العراقي��ة واحلكوم��ة االيراني��ة اىل اع��داد 

برنامج متكامل قبل تفويج الزائرين للعتبات املقد�شة.

عددها بلغ "500" حزب وبعضها هيئتها العامة بعدد أفراد األسرة 

حمى "جنونية" تجتاح المفوضية.. األحزاب "المتنفذة" ترفض تعديل قانونها حفاظًا على سرية مموليها 

6 آالف مشروع وهمي بـقيمة 282 ترليون دينار "ذهبت إلى المجهول" منذ عام 2003 

تجاذبات حادة بين أهل السياحة والمحافظة في النجف بسبب اآلالف من الزائرين اإليرانيين 

خبير يحذر من تسلط المسؤولين »الفاسدين«
 على القادة األمنيين في المناطق المحررة

خطباء "سنة" للعبادي: أنقذ ديوان الوقف السني 
من المفسدين يرحمك الله!

بغداد - خاص

بغداد – سهير الربيعي

بغداد - خاص

 بغداد ـ خاص

النجف- آالء الشمري

األنبار - عمر الدليمي

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

مظفر: نطمح للوصول إلى »البيغ4«
وسنقدم األداء الذي يليق باألنيق

معارك تطهير غربية األنبار المرتقبة ستؤمن الشريط الحدودي مع سوريا وتقطع إمدادات داعش في الرقة 

مدنيو الساحل األيمن: 
الموت بالجوع أو اإلعدام
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