
ت�شه��د م��دن حمافظ��ة االنب��ار وبع��د حتري��ر اغل��ب 
االق�شية والنواحي فيها من تنظيم داع�ش االرهابي 
�رصاعا �شيا�شيا حادا بني الكتل واالحزاب ال�شيا�شية 
الرامية ال�شقاط �شهيب الراوي حمافظ االنبار وكتل 
اخرى ت�شع��ى لل�شيطرة على م�شاريع تاهيل وتامني 
الطري��ق ال��دويل . وق��ال ك��رمي هالل ع�ش��و جمل�ش 
حمافظة االنبار ملرا�شل )اجلورنال نيوز(، ان" عدداً 
م��ن اع�شاء جمل�ش االنبار طالب��وا املحافظ �شهيب 

ال��راوي بتق��دمي ا�شتقالت��ه م��ن من�شب��ة وانتخ��اب 
بدي��ل عن��ه �شم��ن ال�شواب��ط والتعليم��ات ومت رفع 
الطلب م��ن قبل كتلة احلل بزعام��ة جمال الكربويل 
وجتمع الوفاء لالنبار ال��ذي يتزعمه وزير الكهرباء 
قا�شم الفهداوي واع�ش��اء م�شتقلني داخل املجل�ش". 
ال�شيا�شي��ة  لل�رصاع��ات  وج��ود  ال  ان��ه"  وا�ش��اف 
واحلزبي��ة داخ��ل جمل���ش املحافظة وم��ا نريده هو 
والتعليم��ات  ال�شواب��ط  ا�شتقال��ة املحاف��ظ �شم��ن 
وحتدي��د م��دة انتخ��اب ملن يج��د يف نف�ش��ه الكفاءة 
الدارة �شوؤون االنب��ار اداريا وامنيا". يف حني اعلن 

ع�ش��و جمل���ش ع�شائر االنب��ار املت�شدي��ة لالرهاب 
ال�شي��خ ترك��ي العاي��د ال�شم��ري يف ت�رصي��ح خا�ش 
ملرا�شل )اجلورن��ال نيوز(، ان"ال�رصاعات ال�شيا�شية 
واحلزبي��ة يف االنبار وا�شحة وخطرة ب�شبب املبالغ 
الت��ي حت�ش��ل عليه��ا اط��راف  املالي��ة واالي��ردات 
دون غريه��ا وهن��اك ام��ور خطرة حدث��ت و�شتحدث 
و�شتك��ون العواق��ب وخيم��ة". وتاب��ع ال�شم��ري ان" 
ال���رصاع يف جمل���ش االنب��ار انعك���ش عل��ى ال�شارع 
االنب��اري وهن��اك اهمال كب��ري يف تاأهيل اخلدمات 
وامل�شاريع وعدم �رصف املبالغ التعوي�شية وتف�شي 

الف�ش��اد االداري وامل��ايل يف موؤ�ش�شات الدولة".  من 
جانب��ه، ك�شف املحلل ال�شيا�ش��ي خالد املحمدي من 
الرم��ادي ملرا�ش��ل )اجلورنال( ان "جه��ات �شيا�شية 
خارجي��ة ودول جم��اورة للع��راق وبالتع��اون م��ع 
الق��وات االمريكية هي طرف مهم يف تخريب االنبار 
وحتاول اع��ادة املحافظ��ة اىل املرب��ع االول بخلق 
خالفات عل��ى االموال وامل�شاريع الت��ي �شتاأتي من 
الطريق الدويل واملنافذ احلدودية". م�شيفا ان "كتلة 
�شيا�شية يف االنب��ار عر�شت 10 ماليني دوالر على 
عدد م��ن الكتل احلزبي��ة يف حكومة االنب��ار نف�شها 

لق��اء اعطاء ثالث��ة م�شاريع تاأم��ني وتاأهيل الطريق 
ال��دويل مبوافقة امريكي��ة ناهيك عل��ى امل�شاومات 
داخ��ل جمل���ش االنب��ار ل�شم��ان عدم ك�ش��ف ملفات 
الف�ش��اد االداري وامل��ايل لبع���ش اع�ش��اء املجل���ش 
ورئي���ش املجل���ش ال�شاب��ق �شباح كرح��وت". وكان 
ع�شو جلن��ة االمن والدف��اع النيابي��ة النائب موفق 
الربيعي ق��ال اأم�ش ال�شبت، ان “�رصكة اولف االمنية 
الت��ي �شتت��وىل حماي��ة الطريق ال��دويل يف حمافظة 
االنبار هي نف�شها �رصكة بالك ووتر االمريكية التي 
قتلت وا�شابت الع�رصات من العراقيني يف ايلول من 

الع��ام 2007”. وا�ش��اف الربيع��ي يف لق��اء متلفز 
ان “االعتم��اد على �رصكات اجنبي��ة حلماية الطرق 
اخلارجية يعطي ر�شالة �شلبي��ة بعدم الثقة بالقوات 
االمني��ة واحل�شد ال�شعبي والق��وات امل�شلحة”، مبينا 
ان “�رصك��ة ب��الك ووت��ر االمنية الت��ي كانت حتمي 
الطري��ق من بغ��داد اىل مط��ار بغداد ال��دويل، قامت 
يف ايل��ول ع��ام 2007 باال�شط��دام م��ع جمموع��ة 
من املواطن��ني واطلقت النار عليه��م و�شط بغداد ما 
ادى اىل ا�شت�شه��اد 14 مواطنا وج��رح ا�شعاف هذا 

العدد”.
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بغداد – علي الر�شويل : قالت النائبة �شريين ر�شا عن حركة التغيري الكرد�شتانية ومقرها 
ال�شليماني��ة �شم��ايل الع��راق، اأم�ش ال�شب��ت، اإن احلركة تقف مع االإ�شتفت��اء وتقرير امل�شري، 
لك��ن لي�ش يف الوقت احل��ايل، فهنالك اأمور يجب ت�شويتها وحلها داخ��ل كرد�شتان وخارجه، 
يف ح��ني لفت��ت النظر اإىل وج��ود دعم �شعودي تركي للم���رصوع، موؤك��دة اأن "الوقت غري منا�شب 
لال�شتفت��اء، وان الدولة ال ُت�شكل من اأربع حمافظات". واأو�شحت ر�شا، ل�"اجلورنال "، اأن "مو�شوع 
االإ�شتفت��اء يق��رره الربمل��ان الكردي ب�شفته ممث��ل ال�شعب يف االإقليم، ومن ثم يج��ب تفعيل دور رئي�ش 
برمل��ان كرد�شت��ان وعدم اإزاحته من دون تغيري الرئا�شات الث��الث يف كرد�شتان، ومن ثم طرح اال�شتفتاء 
من قبل النواب الكرد يف جمل�ش النواب العراقي، للت�شويت عليه". ويف �شدد تطّلع االإقليم ل�"مباركة اأممية" 
مل���رصوع اال�شتفتاء، لفت��ت النائبة عن التغيري النظر، اإىل اأن "هذا امل�رصوع يتطلب موافقة االأمم املتحدة والدول 
االإقليمي��ة والعظم��ى، لدعم الدول��ة الكردية و�شمان عدم ف�شله��ا، وجعلها مبعزل عن العامل، جتاري��ًا واقت�شاديًا"، 
متوقعة اأن "يكون هنالك دعم من قبلة اململكة العربية ال�شعودية وتركيا مل�رصوع اال�شتفتاء واإقامة دولة كرد�شتان".

تت�ش��ارع اخلطى داخل تي��ارات واأحزاب دينية تقليدية للتحالف مع 
جه��ات مدني��ة يف حماولة منها لت�شفي على نف�شه��ا �شفة املدنية 
واالبتع��اد ق��در االمكان ع��ن التوجه��ات الدينية البحت��ة خوفا من 

مواجهة الف�شل يف االنتخابات املقبلة.
وعل��ى عك�ش التج��ارب االنتخابية املا�شية والت��ي كانت �شعارتها 
تتغن��ى بال�شع��ارات الديني��ة ،حتاول ع��دد من االح��زاب والتيارات 
التوج��ه اىل الناخب��ني ع��رب مغازل��ة ال�ش��ارع مبواق��ف م��ن قبي��ل 
التجمع��ات ال�شبابي��ة واملهرجان��ات غري التقليدي��ة ف�شال عن دعم 

التظاهرات املختلفة التي يقيمها ال�شباب والتيارات املدنية .
وي��رى مراقبون ان االحزاب الكبرية مازالت تتم�شك بنهجها الديني 
املحافظ مع تغيري ب�شيط يف اخلطابات ال�شتقطاب ال�شباب من قبيل 

دعم التجمعات ال�شبابية والريا�شية الإبعاد �شفة االنغالق عنها .
رئي���ش كتل��ة االح��رار يف جمل���ش حمافظة بغ��داد فا�ش��ل ال�شويلي 
اك��د ان "كتلة االحرار ابوابها مفتوحة ام��ام بقية الكتل التي توؤمن 
مبب��داأ خدمة ال�شعب العراقي، واال�ش�ش واملبادئ واال�شالحات التي 
تراه��ا كتلة االحرار، يف جع��ل التكنوقراط واختيار الوزراء االف�شل 

مل�شتقبل العراق".
وا�ش��اف ل�"اجلورنال"  ان "كتلة االح��رار تعمل على ابعاد الق�شية 
اال�شالمي��ة م��ن احلكوم��ات"، مبين��ا ان "ال�شع��ب ق��د دخ��ل جتربة 

االحزاب اال�شالمية التي ف�شلت يف بناء العراق وخدمة ابنائه".
العملي��ة  ا�شالمي��ة يف  "هن��اك �شخ�شي��ات  ان  ال�شويل��ي  واو�ش��ح 
ال�شيا�شية، مازالت موؤمنة بانه يجب ان تكون هناك مهنية ومعايري 
يف اختي��ار االف�شل حلكم البلد"، م�شريا اىل ان "االحرار ال تنظر اىل 
انتم��اء ال�شخ�ش �شواء اأكان ا�شالمي��ًا ام م�شيحيًا ام تياراً مدنيًا، بل 
تنظ��ر اىل ال�شخ�ش الكفء يف خدمة ال�شعب، وتعمل اي�شا على خلق 
كتلة عابرة للطائفية الإنقاذ ال�شعب العراقي وحتقيق اال�شالحات".
م��ن جهته اكد �شكرتري اللجن��ة املركزية للح��زب ال�شيوعي العراقي 

رائ��د فهمي ان "هناك عالقات تعاون وتن�شي��ق مع التيار ال�شدري 
والت��ي ت�ش��ب يف اطار احل��راك ال�شعب��ي وغريها، والت��ي ت�شب يف 
خدم��ة املواطن��ني وتاأم��ني اخلدم��ات"، م�ش��ريا اىل ان "التحال��ف 

�شيا�شيًا مع ال�شدريني مل يطرح بعد، وهو �شابق الأوانه".
وا�ش��اف يف ت�رصي��ح ل� "اجلورن��ال" ان "م�شاح��ة امل�شرتكات بني 
التياري��ن حم�ش��ورة حت��ى االن باهداف عراقية وبع���ش املطاليب 
العامة، وقد تكون هناك اتفاقات جديدة يف اال�شهر املقبلة"، مبينا 
ان "العالق��ة بني التيارين تزداد يوما بعد اخر ب�شكل ايجابي كبري، 
واآخره��ا لقاوؤن��ا نحن احل��زب ال�شيوعي م��ع زعيم التي��ار ال�شدري 
مقتدى ال�شدر، وقد خرجنا بكثري من االمور التي ت�شب يف م�شلحة 

املواطن العراقي".
وبخ�شو���ش لق��اء رئي�ش ال��وزراء حي��در العبادي مع زعي��م التيار 
ال�ش��دري مقت��دى ال�ش��در، وم��دى تاأثري اللق��اء على التي��ار املدين 
وم�شاركتهم يف التظاهرات ا�شار فهمي اىل انه "حتى هذه اللحظة مل 
نتلم�ش انعكا�ش��ًا عنها، وان ال�شدريني مل ولن يرتكوا االحتجاجات 

واملطالبات ال�شعبية، وم�شاركتهم موجودة يف كل احتجاج".
م��ن جه��ة اخرى، ب��نّي اخلب��ري اال�شرتاتيج��ي عبد االم��ري ال�شاعدي 
عل��ى  جاه��دة  تعم��ل  ال�شيا�شي��ة  "االط��راف  ان  "اجلورن��ال"  ل��� 
ايج��اد خارط��ة طريق جديدة، ام��ا بانه��اء ازمة املفو�شي��ة العليا 
لالنتخاب��ات، اأو بطبيع��ة ون��وع التحالفات القادمة ب��ني االحزاب 
احلالي��ة، عل��ى الرغم م��ن العراقي��ل املوج��ودة باقام��ة انتخابات 
جمال���ش املحافظ��ات املقبلة، والتي قد تك��ون يف وقتها املحدد او 

بتاأجيلها مع االنتخابات الربملانية".
وا�ش��اف ان "الط��رف االك��ر حتفزاً ام��ام كل الكت��ل واالحزاب، هو 
وج��ود رف���ش كبري الو�ش��ع قاع��دة جماهريي��ة يف بغ��داد وبع�ش 
املحافظات، من قبل التي��ار ال�شدري متعا�شداً مع بع�ش التيارات 
املدنية، ببقاء مفو�شي��ة االنتخابات وقانونها والنظام االنتخابي 

يف العراق".
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يعت��زم الربمل��ان العراق��ي، الت�شوي��ت عل��ى قانون 
حري��ة التعبري، الذي واجه موجة م��ن االعرتا�شات، 
يف ح��ني اتهمت بع�ش ال�شخ�شيات االحزاب الدينية 
بال�شع��ي للتقلي��ل م��ن حري��ة التعبري ع��رب “اإ�شكات 
�ش��وت احل��ق” بالت�شويت عل��ى القان��ون، بو�شعه 
احل��ايل م��ن دون تعدي��ل. واتهم رئي�ش ح��زب االأمة 
ال�شب��ت،  اأم���ش  االآلو�ش��ي،  مث��ال  النائ��ب  العراقي��ة 
ب�شل��وع االأحزاب الدينية احلاكمة يف اإ�شكات �شوت 

املتظاهري��ن والتقليل من حري��ة الراأي والتعبري من 
خ��الل ال�شع��ي الإق��رار القان��ون ب�شيغت��ه احلالية“. 
وقال االآلو�شي ل�”اجلورنال”، ان”االحزاب ال�شمولية 
احلاكمة تتحايل للتخفيف من حرية الراأي والتعبري 
وان القان��ون ال��ذي  ���رصع  يف جمل���ش الن��واب ال 
يخ��دم احلريات الت��ي كفلها الد�شت��ور”. وا�شاف ان 
“املتظاهرين ال ميثلون خطراً اجتماعيًا واإقت�شاديًا 
على البلد، ومع ذلك تطوق ال�شوارع وتبداأ االعتقاالت 
وعملي��ات االختط��اف لنا�شط��ني م��ن دون اأ�شب��اب 

تذكر، لكونهم يعربون عن راأيهم القانوين”.

اك��د النائ��ب ع��ن كتلة االح��رار النيابي��ة ريا�ش 
غ��ايل، ان هن��اك تواقي��ع مت جمعه��ا وتقدميه��ا 
اىل رئا�ش��ة جمل���ش النواب من��ذ قراب��ة اال�شبوع 
وهن��اك توجه كبري القالة مفو�شية االنتخابات، 
م�ش��ريا اىل ���رصورة ا�شتخ��دام ا�شل��وب االق��رتاع 
ال���رصي للتخل�ش م��ن �شغوطات روؤ�ش��اء الكتل، 
يف ح��ني بني ان ع��دم ادراج طلب الت�شويت على 
اقال��ة املفو�شية من قب��ل رئا�شة الربملان �شمن 
جدول االعم��ال خالل اجلل�شتني ال�شابقتني وذلك 
لف�شح املج��ال امام جلنة اخل��رباء لتفعيل عملها 
وخطواته��ا باجت��اه اختي��ار اع�ش��اء مفو�شي��ة 

جدي��دة. وق��ال غ��ايل يف ت�رصيح �شحف��ي ام�ش 
ال�شب��ت، ان "هن��اك جه��ات كث��رية م�شتفيدة من 
لديه��ا م�شال��ح  احلالي��ة الن  املفو�شي��ة  بق��اء 
وف�ش��اد كبريي��ن ويعتم��دان عل��ى بقائه��ا وعدم 
اقالته��ا"، مبينا ان��ه "يف حال اقال��ة املفو�شية 
واج��راء انتخاب��ات عادل��ة ف��ان املدافعني عنها 
ب��اول  واملغادري��ن  اخلا�رصي��ن  اول  �شيكون��ون 
طي��ارة اىل خ��ارج الع��راق". وا�شاف غ��ايل، ان 
"هن��اك تواقيع مت جمعه��ا وتقدميها اىل رئا�شة 
جمل���ش النواب منذ قراب��ة اال�شبوع وهناك توجه 
كب��ري القالة مفو�شية االنتخاب��ات خا�شة اإن مت 
ا�شتخ��دام ا�شل��وب االقرتاع ال���رصي للتخل�ش من 

�شغوطات روؤ�شاء الكتل".

اأجمع��ت  اط��راف �شيا�شية عدي��دة على اهمية توحي��د اجلهود ملواجهة 
خط��ر ما بع��د داع�ش االرهاب��ي من خالل اخلط��اب ال�شيا�ش��ي املوحد 

وادراك التحديات املحتملة للحيلولة دون والدة داع�ش جديد .
ودعا تيار »االإ�ش��الح الوطني« اىل اجراء حوارات جادة و�رصيحة مع 
دول اجلوار املعنية وابالغها ب�رصورة عدم التدخل يف ال�شاأن العراقي.
وقال النائب عن التيار ،حيدر الفوادي، ل�"اجلورنال نيوز"، اإن "العراق 
بع��د 2003 وبعد �شقوط النظام ال�شاب��ق �شهد تدخالت عديدة من دول 
اقليمي��ة وخ�شو�ش��ا دول اخللي��ج وه��ذا التدخ��ل الغر�ش من��ه اف�شال 
التجرب��ة ال�شيا�شي��ة يف العراق وحماولة اعاقة بن��اء الدولة �شواء اكان 

ما يخ�ش البنى التحتية اأو احلياة العامة واالأمنوذج هو "داع�ش".

وا�ش��اف اأن "ت�رصيح �شوالغ جاء بناًء على هذه التحديات وال�شغوط 
م��ن دول اخلليج الت��ي متار�شها �شد العراق واملتوق��ع ان ت�شتمر" ويف 
املقاب��ل "الب��د من توحي��د اجلهود ملواجه��ة هذه ال�شغ��وط عن طريق 
اج��راء مباحثات �رصيح��ة معها وع��دم اعطائها الفر�ش��ة للتدخل يف 

ال�شاأن العراقي" .
لكن كتلة "ائتالف الوطنية" التي يتزعمها نائب الرئي�ش العراقي ،اياد 
ع��الوي،كان لها راأي اخر فق��د  ابدت ا�شتغرابها م��ن ت�رصيحات وزير 
النقل ال�شابق، باقر جرب �شوالغ، ب�شاأن ن�شخة جديدة �شتن�شاأ من داع�ش 
االرهاب��ي وو�شف املناطق احلدودية " العراقي��ة ،ال�شورية ،االردنية " 

ب�"مثلث العقارب".
وق��ال النائب عن الكتل��ة ،ح�شن �شويرد، ل�"اجلورن��ال " اإن "العراق بلد 
يح��ارب االرهاب نيابة عن العامل بالتعاون مع التحالف الدويل، ومن 

غري املعق��ول ان تعاد او ت�شتن�شخ جترية داع�ش الن العراق اأ�شبح اأكر 
وعيا وقوة عن ذي قبل". 

م��ن جهته��ا اأك��دت اللجن��ة القانونية يف الربمل��ان ان "هن��اك حتالفا 
جدي��دا ب��ني التنظيمات االرهابي��ة املتمثلة بالقاع��دة وداع�ش و�شوف 
يك��ون ه��ذا التحالف اجلديد ا�شد ق�شوة واكر ب�شاع��ة من داع�ش".وقال 
النائ��ب ،كاظم ال�شم��ري، ، ل�"اجلورنال " ،اإن "نائ��ب رئي�ش اجلمهورية 
،اي��اد عالوي، نبه قبل ان ي�رصح وزير النقل ال�شابق باقر جرب �شوالغ 

بنحو ع�رصين يوما ان هناك حتالفًا جديداً بني القاعدة وداع�ش".
واأ�ش��اف اأن "ه��ذا التحالف اجلديد ا�شد ق�شوة واك��ر ب�شاعة من داع�ش 
لذل��ك مت التح��رك ب��ني الق��وى ال�شيا�شية لتنبي��ه ال���رصكاء ال�شيا�شيني 
باملخاطر املمكن حدوثها و���رصورة مواجهة هذه املخاطر بالتعاون 

ووحدة املوقف".

اأثار احلزب الذي اعلنه نائب رئي�ش اجلمهورية ا�شامة 
النجيف��ي اجلمعة، م��ن اربيل، ا�شتغراب��ًا وردود افعال 
ق��وى �شيا�شية “�شيعية ” داخ��ل الربملان  وخرباء يف 
ال�ش��اأن الق�شائ��ي ب�شب��ب وج��ود �شخ�شي��ات مطلوبة 

للق�شاء العراقي �شمن املوؤمتر.
وقال �شادق اللبان رئي���ش كتلة م�شتقلون الربملانية 
، )املن�شوية يف ائت��الف دولة القانون بزعامة نوري 
املالكي( ، ان” القرار الذي �شوت  عليه جمل�ش النواب 
، يحظ��ر م�شاركة او ح�ش��ور ال�شيا�شي��ني وامل�شوؤولني 
العراقي��ني يف املوؤمت��رات واالجتماع��ات الت��ي مت�ش 
اأم��ن الدول��ة والنظ��ام ال�شيا�ش��ي وت���رص بامل�شلح��ة 
الوطني��ة التي تعق��د يف خارج الع��راق او داخله يلغي 
ح��زب النجيفي الذي اأعلن��ه يف اأربيل با�ش��م “للعراق 
متح��دون” اإن كان في��ه ح�ش��ور ملطلوب��ني للق�ش��اء 
العراق��ي“. وا�ش��ار اىل ان” ح��زب ا�شام��ة النجيف��ي، 

معر���ش للحظ��ر اإن كان ي��اأوي ا�شخا�ش��ا مطلوب��ني 
للق�ش��اء العراق��ي ، �شم��ن ق��رار الربملان ال��ذي حظر 
م�شارك��ة او ح�شور ال�شيا�شيني وامل�شوؤولني العراقيني 
يف املوؤمت��رات الت��ي مت�ش ام��ن الدول��ة “. وا�شاف ” 
باإمكان اأي نائ��ب يف الربملان او مواطن عراقي يقدم 
�شك��وى للق�شاء ليلغ��ى احلزب او التجم��ع الذي ياأوي 
مطلوبني “. يف حني قال اخلبري القانوين علي التميمي 
ل� “اجلورنال ، ان” جمل�ش النواب العراقي له �شلطتان 
االوىل ت�رصيعية واالخرى رقابية ومن ثم فانه عندما 
يِق��ر ق��راراً فانه يلزم م��ن الناحية القانوني��ة تطبيقه 
ا�شاف��ة اىل ان جمل���ش النواب  له ح��ق الت�شويت على 
ا�شتب��دال اع�ش��اء الربمل��ان الذين يتاآم��رون على امن 
العراق وعقد املوؤمترات التي  مت�ش امن الدولة ا�شتنادا 
اىل القان��ون رقم 49 من القان��ون العراقي”.وا�شاف 
ان”  جلن��ة ت�شكيل االحزاب يف العراق ت�شتطيع حل اأي 
ح��زب او كيان مي�ش امن الدولة ومنع ال�شخ�شيات من 

امل�شاركة يف االنتخابات “.

الشعارات المدنية في مواجهة الرموز التقليدية

العبادي مازال على الحياد.. عالوي والصدر يتحالفان مع المدنيين وأحزاب الحكومة تتوحد  

تجمع "العقارب" اإلرهابي بانتظار والدته في الحدود العراقية السورية األردنية بعد إعالن شهادة وفاة داعش !!

بعد 24 ساعة فقط من إعالنه... حزب النجيفي مهدد بالحظر لضمه شخصيات مطلوبة قضائيًا

قانون حرية التعبير يثير اتهامًا ألحزاب السلطة 
بالوقوف وراء عمليات االختطاف

مخاض مفوضية االنتخابات.. التصويت السري 
سيحسم إقالتها في البرلمان 

بغداد – سهير الربيعي

بغداد- انمار الهيتي 

بغداد ـ خاص

بغداد- متابعة

بغداد - ثائر جبار

االنبار - الجورنال 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

الشاطر حسن يكشف أسباب
تمسك النفط بكرسي الرئاسة

بالك ووتر في األنبار.. صراع إلسقاط محافظها وتأهيل طريقها الدولي يفتح "مزاد" المساومات بعشرة ماليين دوالر!! 

مع اقتراب البكلوريا.. معاناة الطلبة 
وعائالتهم تبدأ وال تنتهي


