
تكررت دعوات ل�سيا�سيني عراقيني بارزين ب�رضورة 
عقد موؤمتر لدول اجلوار العراقي حلثها على التن�سيق 
مع بغداد يف مواجهة التحديات االرهابية ,يف وقت 
جت��ري حتركات من جهات دولية حل�ض العراق على 
عق��د مث��ل ه��ذا املوؤمت��ر يف اط��ار تطبيع االو�س��اع 

ملرحلة جديدة بعد هزمية تنظيم داع�ض.
ويرى نواب وحمللون ان هذه الدعوات عندما ت�س��در 
من �سخ�سيات �سيا�سية عراقية, ف�سال عن تلميحات 

م��ن االدارة االمريكي��ة يف عقد اتفاق��ات جديدة مع 
بغ��داد قد ي�س��ارك به��ا الناتو, فانها تعن��ي اهتماما 
عراقيا ودوليا برتتيب االو�ساع  يف املرحلة املقبلة 

متهيدا لهدف اكرب خمفي على اجلميع.
وتات��ي التلميح��ات االمريكي��ة بع��د قي��ام الرئي���ض 
االمريكي دونالد ترمب بجولة يف عدد من العوا�س��م 
اخلليجية ابرزه��ا الريا�ض ا�س��افة اىل ا�رضائيل,يف 
اط��ار عقد وجتديد لتحالفات وا�س��نطن بعد فرتة من 

اجلمود يف عهد �سلفه اوباما.
وحتث االدارة االمريكي��ة اجلديدة على العالقات مع 

بغداد ك�رضيك ا�سا�ض يف احلرب على االرهاب والعمل 
على ابعادها عن املحور االيراين املهدد مل�ساحلها .
لكّن نوابًا وحمللني �سيا�سيني يتباينون يف مواقفهم 
م��ن تل��ك الدعوات فمنه��م من يرى انها لال�س��تهالك 
االعالمي قبي��ل االنتخابات ومنهم من يرى انها لن 
تتحقق ب�س��بب ا�رضار بع�ض دول اجلوار على ت�سدير 
ازماته��ا اىل الداخ��ل العراق��ي م��ا ي�س��ري اىل دورها 

التخريبي يف العراق 
الكا�ض,اك��د  ,حمم��د  املواط��ن  كتل��ة  ع��ن  النائ��ب 
ل�"اجلورن��ال" اإن "هناك دعوة م��ن رئي�ض التحالف 

اجلمهوري��ة  م��ن  كل  اىل  "عماراحلكي��م"  الوطن��ي 
اال�س��المية االيرانية وم�رض وال�سعودية وتركيا لعقد 
موؤمتر يف العراق وهذا املوؤمتر غن مت عقده ف�سيكون 
طف��رة نوعية نحو انه��اء التقاطعات ال�سيا�س��ية بني 

العراق وهذه الدول".
واأ�ساف اللكا�ض اأن " ان من اأهم مقررات هذا املوؤمتر 
هو الق�س��اء على االرهاب الذي ا�س��بح خطرا عامليا 
تعاني��ه جمي��ع دول املنطقة باال�س��افة اىل تدار�ض 
الت��ي خلفته��ا التحدي��ات  التحدي��ات االقت�س��ادية 
االمني��ة فالكث��ري م��ن دول ال���رضق االو�س��ط والعامل 

تعاين ازمة اقت�س��ادية حادة فعق��د مثل هكذا موؤمتر 
يف هذا الوقت حتديدا �س��يكون لها مردود اقت�سادي 
ومنفعة م�سرتكة من خالل تبادل امل�سالح بني هذه 

الدول والعراق".
و�سدد اأن "على العراق ان يوفق يف عالقاته  مع دول 
اجل��وار وال��دول الغربية واال�س��المية والعربية والبد 
ان يو�س��ح خطر االرهاب من خ��الل موؤمترات القمة 

االقليمية وموؤمترات القمة العربية ".
وا�س��ار اىل اأن "الع��راق وم��ن خالل ه��ذه املوؤمترات 
علي��ه ان يو�س��ح وجهة نظ��ره ويقرب الي��ه وجهات 

النظ��ر االخ��رى واخذ �س��مانات من ه��ذه الدول من 
ان مواطنيه��ا �س��وف ل��ن ين�س��موا اىل التنظيم��ات 
االرهابي��ة وينخرط��وا م��ع داع���ض ويوؤك��د له��م ان 
االره��اب �س��يطال جمي��ع ال��دول التي �س��هدت تدفق 
الكث��ري من مواطنيها من الذين تعاونوا فيما بعد مع 
الع�س��ابات االرهابي��ة, فالعراق يداف��ع عن اجلميع 
لكونه يح��ارب داع���ض االرهابي ويطال��ب بتجفيف 
منابع��ه. يف ح��ني ا�س��تغرب ائت��الف دول��ة القانون 
وج��ود مق��رتح لعقد موؤمت��ر اقليمي م��ع دول اجلوار 

اجلغرايف للعراق.

وزارة الثقافة تعترف: الديون تطارد مشروع بغداد عاصمة الثقافة ومتنفذون وراء انهياره !
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بغ��داد - متابع��ة: اعرتف وزي��ر الثقافة, فرياد روان��دزي, بوجود ملفات ف�س��اد وتلكوؤ 
يف الوزارة �س��يتم ت�س��ليمها اىل هيئ��ة النزاهة بعد التدقيق فيها, مبين��ا اأن هناك بع�ض 

امل�سوؤولني يف الوزارة متورطون يف تلك امللفات.
وا�س��ار روان��دزي يف حدي��ث متلفز اىل وجود ���رضكات تطال��ب وزارة الثقافة بامل�س��تحقات 
املالية لها مقابل عملها يف ملف بغداد عا�سمة الثقافة العربية 2013, يف حني تطالب الوزارة 

تلك ال�رضكات باملبالغ املالية امل�ستحقة كتعوي�ض عن التلكوؤ والتق�سري يف العمل, ح�سب قوله.
ودع��ا اىل اج��راء تغيريات جذرية يف الرتكيبة االدارية داخل وزارة الثقافة والوزارات االخرى من اجل 

تطويرعملها ب�سكل يتوافق وامل�سوؤوليات املرتتبة على تلك املوؤ�س�سات.
واأو�س��ح رواندزي وجود عقليات من ا�س��خا�ض وجهات متنفذة ا�س��بحت ال�س��بب يف “ف�سل” م�رضوع بغداد 
عا�س��مة الثقافة, م�س��ريا اىل ان تلك اجلهات هي التي ال تريد اجناح امل�رضوع حتى االن وخ�سو�س��ا يف جمال 

البنى التحتية للم�رضوع.

بين��ت م�س��ادر �سيا�س��ية مطلع��ة ان احلكوم��ة العراقي��ة تتعر���ض 
ل�س��غوط امريكية ودولية لتاجيل االنتخابات املحلية والربملانية 
املقررة يف �س��هري ايلول وني�س��ان املقبلني على التوايل ,موؤكدة ان 
حتركات مكثفة تقوم بها �س��فارة الواليات املتحدة يف بغداد ف�سال 

عن �سخ�سيات حم�سوبة على اجلانب الرتكي.
وتوؤكد امل�س��ادر يف ت�رضيحات ل�"اجلورنال"ان "تلك اجلهات ترى 
م��ن ال�رضوري التاجي��ل لتفادي هزمية اتباعها ام��ام قوائم اخرى 
كقائم��ة "ح�س��دنا"التي ت�س��م قوى احل�س��د ال�س��عبي وائتالف دولة 
القان��ون بزعامة نائب رئي���ض اجلمهورية نوري املالكي املتحالف 
معه��ا , وهو ماحذر منه زعيم التيار ال�س��دري مقتدى ال�س��در, يف 
ت�رضيحات �سابقة اكد فيها ان "زج" احل�سد ال�سعبي يف االنتخابات 
املقبل��ة "�س��يحول احلكومة اىل حكومة ع�س��كرية وك�س��ب ا�س��وات 
ال�س��عب بغ��ري وجه ح��ق", ويف حني ع��د اأن "زج جماهدين ال خربة 
له��م بال�سيا�س��ة ميثل انتح��اراً للعملية ال�سيا�س��ية", اتهم ال�س��اعني 

للم�ساركة باالنتخابات با�سم احل�سد ب�"اجلهاد من اأجل الكرا�سي".
وي��رى عدد من النواب واخلرباء ان تاأجي��ل موعد تنفيذ االنتخابات 
وارد يف ظل عدم ح�س��م ق�سية مفو�سية االنتخابات بعد املطالبات 
ال�سعبية بتغيريها وتعديل قانون االنتخابات, باال�سافة اىل موجة 
الن��زوح الكبرية التي �س��هدتها حمافظات نينوى واالنبار و�س��الح 

الدين ب�سبب املعارك �سد تنظيم داع�ض االرهابي.
ويق��ول النائ��ب عن احت��اد القوى مط�رض ال�س��امرائي بهذا اال�س��دد, 
ان "الد�س��تور العراقي حدد الدورة الربملانية باربع �س��نوات اال انه 
اعط��ى ح��ق التاأجيل يف حال ح�س��ل ظ��رف ا�س��تثنائي لتاأجيلها", 
م�سريا اىل ان "الظرف الراهن يدفع نحو تاأجيل االنتخابات املقبلة 
حل��ني االنتهاء م��ن املعارك اجلارية �س��د تنظيم داع���ض االرهابي 

وعودة النازحني اىل ديارهم".
وا�ساف ال�سامرائي ل�"اجلورنال" , "ال ا�ستبعد ان يكون هناك حراك 

�سيا�سي لتاأجيل االنتخابات يف ظل ما مير به البلد حاليا من موجة 
ن��زوح كبرية �س��هدتها مناطق ع��دة يف حمافظات نين��وى واالنبار 
و�سالح الدين والتي �ستعرقل اجراء االنتخابات يف تلك املناطق".

وا�س��ار اىل ان "ال�س��غوط اخلارجي��ة الت��ي متار�س��ها بع���ض الدول 
ومنه��ا الوالي��ات املتح��دة االمريكية عل��ى احلكوم��ة العراقية هي 
االخرى �ستلعب دورا يف التاأجيل , خا�سة وان وا�سنطن بداأت مرحلة 
جديدة مع العراق من التعاون والدعم للحكومة العراقية فهذه كلها 
تعطي موؤ���رضات بان هناك تغيريات مرتقبة يف العملية ال�سيا�س��ية 
بالع��راق". اما ائت��الف دولة القان��ون فقد اتهم بع�ض ال�سيا�س��يني 
بال�س��عي لتاأجي��ل االنتخابات لعامني ا�س��افيني لتنفي��ذ اجنداتهم 
اخلارجية , خا�س��ة بعد عقد املوؤمترات الداخلية واخلارجية لبلورة 

فكرة معينة للدخول يف االنتخابات املقبلة.
وقال��ت النائب��ة ع��ن االئت��الف نهل��ة الهباب��ي ل�"اجلورن��ال", ان 
"ائت��الف دولة القانون مع اجراء االنتخابات يف موعدها املحدد 
ومت جم��ع تواقي��ع نيابي��ة داخل الربمل��ان من قب��ل النائب ريا�ض 
الغريب لعدم تاأجيل االنتخابات , الن التاأجيل �س��يوؤثر يف الو�س��ع 
ب�س��كل ع��ام يف البل��د". وا�س��افت ان "الو�س��ع احل��ايل اف�س��ل من 
ال�س��ابق يف اجراء االنتخابات , لكن بع�ض اجلهات ال�سيا�س��ية تنفذ 
اجندات خارجية داخل البلد على العراق ت�سعى لتاأجيل االنتخابات 

لتنفيذ خمططاتها التاآمرية على العراق , اال ان ذلك لن يح�سل".
من جهتها, اكدت النائبة عن كتلة االحرار ماجدة التميمي, ان اقالة 
مفو�س��ية االنتخابات ال توؤثر يف موعد اجراء االنتخابات ملجال�ض 
املحافظ��ات والربملاني��ة املقبل��ة, م�س��رية اىل ان هناك ا�سخا�س��ًا 
اكفاء قادرين على ادارة مفو�سية االنتخابات يف املرحلة املقبلة.

وقال��ت التميم��ي ل�"اجلورنال", ان "جل�س��ة ا�س��تجواب املفو�س��ية 
كان��ت مبهني��ة عالية وطرح��ت اال�س��ئلة وفقا للوثائ��ق واالثباتات 
واالدلة, كما ان املجل�ض �سوت على عدم قناعته باالجوبة, لذا فان 
تغيري مفو�سية االنتخابات �سيح�سل وهذا لن يوؤثر يف موعد اجراء 

االنتخابات".

ه��دد م��ا يقارب ال��� 650 موظف��ًا يف �س��جن املعقل 
باخل��روج مبظاه��رات واعت�س��امات ب�س��بب وج��ود 
اخبار ت�س��ري اىل نقل ال�سجناء واملوظفني يف ال�سجن 
اىل حمافظ��ات اخ��رى حيث يوجد يف ال�س��جن 400 
�س��جني و�س��جينة  موؤكدي��ن ان هن��اك مطالبات من 
وزي��ر النقل باغالق �س��جن املعقل الن االر�ض تابعة 
للموان��ئ . وق��ال احد املنت�س��بني ملرا�س��ل اجلورنال 
"نوجه ر�س��التنا اىل احلكوم��ة االحتادية واىل وزير 
الع��دل والنقل ونق��ول اذا مت تنفيذ االمر فاحذروا من 
تظاه��رات واعت�س��امات مفتوح��ة الن االمر ال يقف 

عند املنت�سبني بل كل منت�سب لديه عائله وكل �سجني 
لدي��ه عائل��ة و�س��تكون ردة الفعل قوي��ة اذا مت تنفيذ 
االم��ر".  واك��دوا يف ر�س��التهم للوزير"باالم���ض انت 
توزع قطع االرا�سي ملنت�س��بيك وا�ستح�سلت موافقه 
م��ن وزارة الع��دل بذل��ك, وحاول��ت رد اجلميل البناء 
هذا الوزارة باملطالبة  باخالء ال�سجن ونقل ال�سجناء 
واملنت�س��بني" . واو�س��حوا" نحن ابناء الب�رضة التي 
و�س��عتكم يف منا�سبكم والتي اعطت الدماء من اجل 
هذا الوطن, يكفي تهمي�ض الب�رضة وابنائها, نطالبكم 
نحن منت�س��بو �سجن املعقل لالحكام اخلفيفة باعادة 
النظ��ر مبو�س��وع اغ��الق �س��جن املعقل ونق��ل 650 

منت�سبًا من ابناء الب�رضة اىل املحافظات االخرى .

اك��دت جلنة الثقاف��ة واالعالم يف جمل���ض النواب 
اأن "حري��ة التظاه��ر لها ح�س��ابات ادارية وامنية 
معين��ة الب��د ان يكون للجه��ات االدارية واالمنية 

علم يف وقت تنظيمها 
وقال ع�س��و اللجنة النائب ,�س��وان حويز البد من 
اخط��ار ه��ذه اجله��ات مبوعدها كي يت��م االلتزام 
او  ارهاب��ي  عم��ل  اي  م��ن  التظاه��رة  بحماي��ة 

تخريبي".
وخالف��ت اللجن��ة راأيها عما �س��بق ب�س��اأن قانون 
حري��ة التعبري املثري للجدل حيث اأكدت ان قانون 

تنظي��م االجتم��اع والتظاه��ر يختل��ف كلي��ا ع��ن 
قان��ون حري��ة التعبري الن حري��ة التعبري مكفولة 

بالد�ستور.
وا�س��اف حويز,ل�"اجلورن��ال" اإن اللجن��ة ترف�ض 
اي حماول��ة لتقنني حرية التعبري لكون ذلك يقمع 
احلري��ات ويكم��م االفواه والت�س��ييق عل��ى الراأي 
العام املعرب عن رغبة اجلماهري يف ف�س��اء مالئم 

للحرية ميثل انعكا�سًا للنظام الدميقراطي".
وكان��ت مواق��ع التوا�س��ل االجتماع��ي هاجم��ت 
قانون حرية التعبري وعّدته بداية للت�س��ييق على 
احلري��ات وانتقدت��ه ب�س��دة واك��دت انه ج��زء من 

قندهار طالبان. 

ت�س��هد االأج��واء ال�سيا�س��ية يف حمافظ��ة الب���رضة خالل االأي��ام احلالية 
حت��ركات غ��ري معلن��ة رمبا ق��د  تنذر بوق��وع زلزال �سيا�س��ي ق��د يطيح 
مبنا�س��ب متنفذة داخل احلكومة املحلية اذا ما ح�سل اتفاق بني الكتل 
ال�سيا�س��ية التي تتحرك هنا وهناك يف املرحل��ة املقبلة على الرغم من 

قرب انتهاء عمر الدورة املحلية احلالية يف الب�رضة .
ياأت��ي ذل��ك يف ظل وجود حرك��ة اإعمار يف بع���ض املناطق يف الب�رضة 
وخ�سو�س��ًا امل�س��اريع املتوقف��ة من��ذ عمر احلكوم��ة املحلية ال�س��ابقة 
والتي تبلغ كلفتها باملليارات يف حمافظة ت�س��نف انها البقرة احللوب 
ه�ض املواط��ن الذي يتطلع  لكنه��ا تتعر���ض دائمًا اىل اأزمة �سيا�س��ية جتجُ
اىل تغي��ريات للجه��ات احلزبية املختلف��ة التي دائما ما تت�س��بب بدمار 

مناطقها .
ويق��ول رئي���ض جلن��ة الرقابة املالية وع�س��و جمل�ض حمافظ��ة الب�رضة 
ال�سيخ احمد ال�سليطي للجورنال ان "التغيري هو احد طرق االإ�سالح نحو 

االأف�س��ل وه��ذا ال يختلف عليه اثن��ان فان اي م�س��وؤول يق�رض يف عمله 
وواجبات��ه ومهام��ه بال�س��كل املطلوب وملمَ ي�س��تجب لنداءات االإ�س��الح 
ف��ال يبق��ى امام جمل�ض املحافظة اال ان يتخذ موقفًا حتى لو و�س��ل اىل 
التغيري فان اي موظف اذا اثبت ف�س��له يف مواقف معينة يجب ا�س��تبداله 
باخر واتاحة الفر�س��ة ملن ي�س��تطيع ان يقوم مبهامه بال�سكل ال�سحيح 
,كا�س��فا عن وجود قناعة ب�رضورة التغيري يف بع�ض املواقع , مو�سحا 
نحن مع هذا التغيري وتغيري اي �سخ�س��ية غ��ري كفوءة وغري قادرة على 
القي��ام مبهامه��ا. ويرى " ال�س��ليطي ان هن��اك توجهًا لتغي��ري املحافظ 
احل��ايل من قبل بع�ض الكت��ل يف داخل جمل�ض املحافظة وقد يتم تغيري 
الكث��ري م��ن اخلل��ل ,مو�س��حًا ان ع��دم تغيري املحاف��ظ عل��ى الرغم من 
اال�ستجواب يف ذلك الوقت فان هناك  ا�سبابًا يعرفها املواطن الب�رضي 
وي�س��تطيع حتليله��ا وال نريد احلديث عنها ,الفتا النظ��ر اىل انه يرى ان 
هن��اك حتركات كبرية لتغيري املحافظ من قبل خمتلف االطراف وحتى 
م��ن كتلة املحافظ �سخ�س��يًا والأ�س��باب كثرية وان جمل���ض املحافظة ال 
ميانع يف حال ارادت الكتلة ا�ستبدال حمافظها ويكون مقبواًل و�سرتحب 

الكتل االخرى يف داخل املجل�ض بذلك, مبينًا ان هناك حتركات ح�سلت 
م��ن قبل بع���ض الكتل كانت عبارة عن ابت��زاز لرئي�ض املجل�ض وتهديده 
باالإقالة يف حال عدم ت�س��ويته على بع�ض امل�ساريع املتعلقة بالطاقة 
الكهربائي��ة حيث وقف رئي�ض املجل�ض �س��د الهدر بامل��ال العام بقيمة 
اكرث من ٨٠٠ مليار دينار ولالأ�س��ف الكتل حتركت �س��د رئي�ض املجل�ض 
الن��ه كان �س��د ت�رضف الهدر يف املال العام ونح��ن لو كان لدينا دليل 
على رئي�ض املجل�ض لوقفنا اول االأع�ساء �سده . من جهته يقول املحلل 
ال�سيا�س��ي ها�س��م لعيبي للجورن��ال ان التحركات التي حت�س��ل لتغيري 
رئي���ض املجل���ض او املحافظ بع�س��ها معلنة واجُخرى غ��ري معلنة وكانت 
منذ ت�سكيل احلكومة املحلية ب�سكلها القلق, والقوى املنفردة ا�ستطاعت 
ان ت�س��كل احلكومة املحلي��ة فيما بات يعرف بكتل��ة الب�رضة اأواًل وهذه 
الكتلة ا�س��تطاعت ال�س��مود طوال الفرتات املا�س��ية وبعد تغيري حمافظ 
بغداد بداأت هناك عمليات مت�سارعة لتغيري رئا�سة املجل�ض يف الب�رضة 
الن القوى املوجودة يف ال�س��احة ال ترغب با�س��تمرار هذه ال�سخ�س��يات 

وجتري �سفقات �سيا�سية لهذا التغيري. 

تبحث القوات االأمنية يف مدينة النا�رضية جنوبي العراق 
عن قي�ض وليلى املدينة  او عن عا�سق وا�سم حبيبته مروة 
؟ ,ويذك��ر م�س��در اأمني للجورنال ان هذا العا�س��ق و�س��ممَ 
جمي��ع جدران االأبنية احلكومية با�س��م حبيبته فلم يرتك 
مكان��ًا وال �س��احة تابعة للدولة اإال وو�س��ع ا�س��م )مروة( 

عليها .
 وي�س��ري امل�س��در اىل ان ه��ذا ال�س��خ�ض كب��د املن�س��اآت 
احلكومي��ة اأ���رضاراً يف االأبني��ة فه��ي بحاج��ة اىل طالء 
واأعمال الإزالة ما فعله, يف وقت يجب ان يحافظ املواطن 
على االأبنية احلكومية وعدم ت�سويهها او اال�ساءة اىل هذه 

الدوائر بكتابات خارج عن رمزية الدائرة .
وانت�رضت ظاهرة الكتابة على اجلدران بعد �س��قوط نظام 

�س��دام ع��ام 2003 ويق��ول الدكتور هادي فليح ح�س��ن 
ا�س��تاذ االع��الم يف جامع��ة ذي ق��ار, ه��ي م��ن الظواهر 
املنت�رضة بني �رضيحٍة كبريٍة من االأفراد, وخ�سو�س��ًا يف 
املرحل��ة العمرّي��ة املمتدة م��ن بداية الطفول��ة اإىل نهاية 
مرحل��ة املراهقة, وقد تالزم االإن�س��ان ملدٍة زمنّيٍة طويلة 
يف ح��ال ع��دم وجود توجيه �س��حيح له م��ن اأجل تعديل 
هذا ال�س��لوك اخلاط��ئ, ومن التعريف��ات االأخرى لظاهرة 
الكتاب��ة عل��ى اجلدران, اأنها اأ�س��لوب تعب��ريي عن احلالة 
النف�س��ّية للفرد, وتعتمد على ا�ستخدام االأقالم, اأو االألوان 
يف كتاب��ة جم��ل, اأو كلمات تع��رب عن ال�س��يء الذي يريد 
الف��رد اأن يو�س��له اإىل االآخرين, وقد يتم االعتماد اأي�س��ًا 
على الر�س��م كو�س��يلة من الو�سائل امل�س��اعدة يف تو�سيل 
هذه االأفكار اإىل اأكرب عدد ممكن من االأ�سخا�ض, وحتديداً 

الذين ال يفهمون لغة الكتابة امل�ستخدمة على اجلدران.

سعيًا لتغييرات تعد لها في العملية السياسية..

ضغوط أميركية "خفية" لتأجيل االنتخابات خوفًا من اكتساح الحشد الشعبي لنتائجها   

زلزال سياسي بانتظار البصرة.. كتل كبيرة مهددة بالسقوط وابتزاز علني لمسؤولين كبار 

شرطة الناصرية تبحث عن مجنون "مروة" لوشمه اسم حبيبته على األبنية الحكومية 

انتفاضة في السجون.. موظفون فيها لوزير النقل:
هذا جزاء من وضعكم في المنصب.. كفى تهميشًا!!  

بعدما وصف بأنه قانون قندهار.. 

الثقافة النيابية: التظاهرات أمنيًا محفوفة بالمخاطر

البصرة - محمد الجابري 

بغداد – حسين فالح

البصرة - خاص

بغداد - سهير سلمان

الناصرية - شاكر الكناني

بغداد- سهير الربيعي
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الصقور والنوارس يبحثان عن
التحليق في سماء آسيا

نواب يشككون بنواياها.. تحركات دولية لعقد مؤتمر لدول الجوار في بغداد برعاية أميركية

وادي الذئاب بالعراقي.. 
دراما تكشف الواقع
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