
تكلفته��ا االنتخابي��ة واملالي��ة تكلف خزين��ة الدولة 
م��ع احلماي��ات اخلا�ص��ة واج��ور اخ��رى م��ا يقارب 
املليار دوالر اأمريك��ي لكل حمافظة عراقية ما يعني 
ان املبل��غ ي�ص��ل اىل 15 ملي��ار دوالر اأمريكي طبعا 
با�ص��تثناء االإقلي��م ،فم��ا ج��دوى هذا املبل��غ اخليايل 
وجميع احلكومات املحلي��ة معطلة من حيث الرقابة 

او الت�رشيع القانوين لها.  
مراقبون اكدوا ان �صامي احل�صناوي حمافظ الديوانية 

يعم��ل ب��ا رقاب��ة جمل���س حمافظ��ة بعد �ص��دور امر 
ق�صائي يق�صي بحب�س رئي�س جمل�س املحافظة جبري 
اجلب��وري بع��د توقيفه من قبل حمكم��ة الديوانية اثر 
�ص��كوى �ص��ابقة �ص��ده بتهمة تزوير حما�رش جل�صات 
وتواقي��ع وهذا ما جعل عمل املجل���س معطل ًوهو ما 

�صمح بعمل املحافظ من دون رقابة. 
لكن احل�ص��ناوي يق��ول للجورنال ان القانون ي�ص��مح 
ل��ه بالعمل حت��ى وان عط��ل عمل جمل���س املحافظة 
،نافي��ا ان تك��ون هن��اك خاف��ات وتقاطع��ات بينه 
وب��ن جمل�س املحافظ��ة وان عمله ب�ص��فته حمافظًا 

م�ص��تقل متاما عن املجل�س، م�ص��ريا اىل اإمكانية عمل 
املحافظ ب�صورة م�ص��تقلة عن جمل�س املحافظة.  اىل 
ذلك يقول القانوين حممد ا�ص��ماعيل حقي ان قانونية 
جمال���س املحافظ��ات غ��ري املنتظم��ة يف اقلي��م رقم 
)21( ل�ص��نة 2008 والذي عّد جمل�س املحافظة بانه 
اعلى �صلطة ت�رشيعية ورقابية �صمن احلدود االدارية 
للمحافظ��ة لها حق ا�ص��دار الت�رشيع��ات املحلية يف 
ح��دود املحافظة مبا ميّكنها من ادارة �ص��وؤونها وفق 
مبداأ الامركزية االدارية، واأ�ص��اف ا�ص��ماعيل ويجب 
اأن ال يتعار�س مع الد�صتور والقوانن االحتادية وان 

�صلطة جمل�س املحافظة هي �صلطة ت�رشيعية ورقابية 
املحافظ��ة  جمل���س  اخت�صا�ص��ات  وم��ن  وخدمي��ة، 
انتخ��اب رئي���س املجل���س ونائب��ه واإقال��ة املحافظ 

وت�رشيع القوانن. 
 ام��ا يف النا�رشية فمجل�ص��ها م�ص��ابه للديوانية على 
الرغ��م من اكتمال عدده وعدم وج��ود ما مينع عمله، 
لكن��ه جمل�س يعاين �ص��عف ال�ص��احيات وحمدودية 
اإ�ص��دار القوان��ن فخال ع��ام كامل ا�ص��در املجل�س 
املول��دات  عم��ل  اج��ور  يخ���س  فق��ط  واح��داً  ق��راراً 
جمل���س  ع�ص��و  الزامل��ي  عط��ا  ويته��م  الكهربائي��ة. 

حمافظ��ة ذي ق��ار تداخ��ل القوان��ن وال�ص��احيات 
،ويف�رش الزاملي للجورن��ال التداخل باأنه بحاجة اىل 
قانون ي�ص��ع حداً لل�ص��احيات وي�ص��من لنا اأ�صلوب 
عم��ل غري مت�ص��ابك ن�ص��تطيع م��ن خال��ه ،ان نوؤدي 
وال نتح��ول اىل دم��ى وه��و اتهام موجه لن��ا من قبل 

اجلماهري التي انتخبتنا.
من حيث القانون االنتخاب��ي فكتلة االأحرار النيابية 
توؤك��د، اأن قان��ون انتخاب��ات جمال���س املحافظ��ات، 
الذي يناق�صه الربملان يف جمل�س النواب فيه خمالفة 

للد�صتور.

مبينا اأن بع�س الكتل عر�ص��ت مقرتح��ات فقط لرفع 
�ص��قف املطال��ب �ص��عيا ملق��رتح اآخ��ر مغاي��ر وق��ال 
النائ��ب ع��ن عب��د اله��ادي موح��ان للجورن��ال ، اإن 
"بع�س مقرتحات م�رشوع قانون انتخابات جمال�س 
املحافظ��ات واالق�ص��ية خمالف��ة للد�ص��تور واأخ��رى 
غ��ري قابلة للتطبي��ق"، مبينًا اأن "جمي��ع املقرتحات 
عليه��ا  القان��ون  م���رشوع  يف  للنقا���س  املعرو�ص��ة 
ماحظات، منها �صجل الناخبن والنظام االنتخابي 
�ص��انت ليغو )املعدل( اأو )االأ�ص��لي( و���رشوط اختيار 

املر�صحن، والت�صويت اخلا�س والت�صويت العام".
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الب�رشة – حممد اجلابري : انتقد ع�ص��و جمل���س حمافظة الب�رشة ورئي�س جلنة الرقابة 
املالية يف جمل�س املحافظة احمد ال�صليطي اإقامة م�صاريع يف ال�صوارع املهمة ون�صيان 
بقي��ة املناط��ق التي ت�ص��هد ترديًا كبرياً يف اخلدم��ات والبنى التحتية ،مبين��ا ان وراء هذا 
االم��ر دوافع انتخابية . وقال ال�ص��ليطي للجورنال اإن "ما يح�ص��ل حاليا هو العمل بحجة ان 
هناك م�ص��اريع وهناك مناطق يف االأ�ص��ل مل يتم فيها اي م�رشوع، واملوجود يتم عمل م�ص��اريع 
يف مناطق هي يف االأ�ص��ل فيها م�ص��اريع يف حن ترتك املناطق التي لي�ص��ت فيها م�ص��اريع، وما 

يح�صل هو دليل على ال�صعي حل�صد اأ�صوات انتخابية من االن .
ويفيِ معر���س رده على �ص��وؤال ملرا�ص��ل اجلورن��ال نيوز حول ا�ص��تمرار اغلب اجلهات ال�صيا�ص��ية يف خداع 
ال�ص��ارع الب�رشي حل�ص��د اأ�ص��وات انتخابية بّن ال�ص��ليطي اأن "ال�صارع �ص��بع من اخلداع ويخدع مليون مرة 
وهن��اك امر يجب ان يعرفه البع�س هو ان من يو�ص��ل امل�ص��وؤولن اىل االنتخاب��ات هي جماهري االأحزاب ولي�س 

ال�صارع الذي مل ينتخب ومل ي�صارك يف االنتخابات".

�ص��نت جهات جمهولة عمليات قر�ص��نة وا�ص��عة ا�صتهدفت تهكري 
عدد م��ن املواق��ع احلكومية العرقي��ة بينه��ا وزارات وجامعات 
،ف�ص��ا ع��ن مواق��ع الجهزة امني��ة ،االمر الذي ا�ص��ار با�ص��ابع 
االته��ام اىل وق��وف جه��ات اقليمية تريد تعطي��ل عمل احلكومة 
بينما توا�ص��ل قواتها االمني��ة حتقيق االنت�ص��ارات على تنظيم 

داع�س االرهابي.
وراأى مراقب��ون ان ه��ذه العمليات تاأتي يف اط��ار حملة يقودها 
االره��اب ف�ص��ا ع��ن جه��ات اقليمي��ة حت��اول تعطي��ل العم��ل 
احلكوم��ي والتاأث��ري عل��ى قدرته��ا يف اال�ص��تمرار باحل��رب على 

التنظيمات االرهابية .
وا�ص��افوا رمب��ا تهدف اىل تدم��ري البنية التحتي��ة  االليكرتونية 
العراقي��ة و�ص��ل عم��ل احلكوم��ة واجهزته��ا االمني��ة مب��ا يتي��ح 

لاخرين التحرك يف هذا املجال و�رشب العراق ب�صهولة.
خ��رباء تقني��ون اك��دوا اأن" القرا�ص��نة ي�ص��تطيعون الدخ��ول اىل 
ه��ذه املواقع من خال االخط��اء الربجمية او الثغرات املوجودة 
باملوقع ال �صيما احلكومية  منها والتي ال حتوي حتديثًا م�صتمراً 

ويقومون با�صتخدام ال�صريفرات اخلا�صة باملواقع".
واأ�ص��اف اخلرباء اأن " الكثري من املواقع اخلا�صة بالوزارات يتم 
ا�صت�ص��افتها على �ص��ريفرات خارجية، الفتن االنتباه اىل انه ال 
يوج��د يف العراق ما ي�ص��مى ب�"االمن املعلوماتي" والتفا�ص��يل 
اخلا�ص��ة به، فمن املفرت���س ان تكون هن��اك متابعة من خال 
البح��ث ع��ن التغ��رات التي ق��د حتدث ، وك��ي نتجن��ب االخرتاق 
الب��د من اللجوء اىل ا�ص��خا�س ذوي خربة به��ذا املجال من مبداأ 
)ا�ص��تخدام ال�صخ�س املنا�ص��ب يف املكان املنا�ص��ب( باال�صافة 
اىل املتابع��ة امل�ص��تمرة له��ذه املواقع والتحديث��ات التي جتري 
عليه��ا يف حماول��ة لتقلي��ل االخ��رتاق الن احلماي��ة الكامل��ة ال 
تتواف��ر فكثري م��ن املواق��ع العاملية ل���رشكات مثل �صام�ص��ونغ 

ونوكيا وحتى املواقع اخلا�ص��ة بالبنتاغون والبيت االبي�س مت 
اخرتاقها". 

و�ص��لطت عملي��ات قر�ص��نة الكرتوني��ة، نفذتها جه��ات جمهولة 
االأ�ص��واء عل��ى م�ص��توى ه�صا�ص��ة االأم��ن االلك��رتوين لل��وزارات 
عملي��ات  �صل�ص��لة  العراق.ونف��ذت  يف  احلكومي��ة  واملوؤ�ص�ص��ات 
اخرتاق، �ص��د مواق��ع الكرتونية تابع��ة لديوان الرقاب��ة املالية 
ووزاراة اخلارجي��ة و البلدي��ات وال�ص��باب والريا�ص��ة، ا�ص��افة 

لامن الوطني وجامعة الب�رشة، وغريها.
وكان مت�ص��للون ُيعتق��د انهم �ص��عوديون متكنوا يف وقت �ص��ابق 
م��ن ايقاف عمل موقع وزارة اخلارجية العراقية وتركوا ر�ص��الة 

طالبوا فيها بوقف اخرتاق املواقع ال�صعودية "ال�صنية".
يف هذا ال�ص��ياق اأكدت جلنة الثقافة واالعام انه ال ميكن تناول 
مو�صوع االخرتاق االلكرتوين من زاوية التحليل فقط اذ البد من 
اجراءات تنفيذية من اجل درء خطر هذه االخرتاقات ملا ت�ص��كله 

من خطورة على العراق وامنه. 
وقالت ع�صو اللجنة النائبة ،�رشوة عبد الواحد، ل�"اجلورنال" اإن 
" على احلكومة واجلهات التنفيذية ان تكون قادرة على حماية 
الوزارات واملوؤ�ص�ص��ات اوال ومن ثم حماية املواطن الن ذلك من 
واجباته��ا اال�صا�ص��ية، واال ما هو عمل االم��ن الوطني واجلهات 
اال�ص��تخباراتية واملخابراتية".  وا�صافت عبد الواحد، اأن "هناك 
�ص��عفًا كب��رياً يف عمل االجه��زة التنفيذي��ة التي م��ن واجباتها 
اال�صا�ص��ية حماي��ة الدول��ة من اي اعت��داء �ص��واء اكان داخليا ام 

خارجيا".
واأكدت، اأن وزارة االت�صاالت من �صلب عملها هو معرفة بوابات 
االنرتن��ت الداخل��ة اىل العراق م��ن يتعامل معه��ا واالبتعاد عن 
ال�ص��فقات التي تت�ص��منها �ص��بهات ف�ص��اد مثل عقد )�ص��مفونيك 
ايرثلنك(، فلي�س من �ص��من عمل الربمل��ان متابعة ومراقبة عمل 

الوزارات وامنا من واجب عمل ال�صلطة التنفيذية".   
التتمة يف ال�صفحة 2

ك�ص��ف م�ص��در اأمني يف قيادة عملي��ات االنبار ان 
تنظي��م داع���س االرهابي اعدم مدني��ن اثنن رميا 
بالر�ص��ا�س و�صط ق�ص��اء القائم بعد �صاة اجلمعة 
بتهمة متابعة امل�صل�ص��ات الرم�صانية التي تك�صف 
زي��ف وعقي��دة التنظي��م املتط��رف .وقال امل�ص��در 
ملرا�ص��ل )اجلورن��ال(، ان "عنا���رش تنظي��م داع�س 
االرهابي اجربوا اهايل ق�ص��اء القائم على التجمع 
يف �صاحة ال�صوق ال�صعبي و�صط القائم غربي االنبار 
واعدام مدنين اثنن من ال�صباب رميا بالر�صا�س 
بتهمة متابعة امل�صل�ص��ات الرم�صانية التي ك�صفت 

زيف وعقيدة داع�س االجرامي". وا�صاف ان "تنظيم 
داع���س ه��دد بقت��ل كل �ص��خ�س يتابع امل�صل�ص��ات 
الرم�ص��انية واج��رب االه��ايل عل��ى عدم ا�ص��تخدام 
التلف��از وال�ص��تايت )الد���س( وه��دد بقت��ل كل من 
يخالف اوامره ومنع ت�ص��غيل املول��دات الكهربائية 
اال يف ح��ال ا�ص��تخدامها يف �ص��حب مي��اه ال���رشب 
وت�ص��غيل املحطات التي ي�ص��يطر عليه��ا داع�س يف 
املناطق الغربية". وا�ص��ار امل�صدر اىل ان "التنظيم 
االجرام��ي ا�ص��تخدم ع��دداً م��ن عنا���رشه ملتابعة 
يتحدث��ون  ومب��اذا  وال�ص��باب  املواطن��ن  حرك��ة 
خ�صو�صا ان هناك قنوات ف�صائية عراقية وعربية 

تبث م�صل�صات ف�صحت ا�صاليب داع�س االرهابي".

اتهمت وزارة الكهرباء٬ ع�صوا يف جلنة النفط والطاقة 
النيابي��ة٬ ب�"من��ع" م��د انبوب غاز اىل حمط��ة القد�س 
الغازي��ة٬ حممل��ة اي��اه م�ص��وؤولية "حرم��ان" اه��ايل 
بغداد من 1200 مي��كاواط من الطاقة٬ اي ما يعادل 
�ص��ت �ص��اعات طاق��ة ا�ص��افية خال ف�ص��ل ال�ص��يف. 
وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان ٬ ان "ال��وزارة ا�ص��تثمرت 
حمرم��ات املبازل ملد انبوب الغ��از حتى تتخل�س من 
التعوي�ص��ات املادية التي متنح اىل املزارعن٬ ف�صًا 
عن ع��دم تاأثريه��ا على االرا�ص��ي الزراعي��ة". وبينت 

ان "النائب ا�ص��تغل من�ص��به ونفوذه يف املنطقة وقام 
بتحري�س املزارعن وابناء املنطقة باإ�صداره بيانات 
وت�رشيح��ات ب��اأن ه��ذا االنب��وب يعر�ص��هم للخط��ر٬ 
م�ص��تغا ب�ص��اطتهم٬ لك��ون ايق��اف م��د االنب��وب من 
قبل النائب لديه ا�ص��بابه اخلا�ص��ة غ��ري التي ذكرها". 
واو�ص��حت ان "وزارت��ي النف��ط والكهرب��اء ق��د راعت 
جميع حتوط��ات االمان يف مد االنبوب اإال ان املوقف 
ال�ص��لبي للمزارع��ن وابن��اء املنطق��ة اوق��ف العم��ل٬ 
�ص��اربن بعر�س احلائط جمي��ع القوانن والتعليمات 
ز تنفيذ هكذا اعمال  احلكومية اخلا�صة بذلك٬ والتي جتيِ

لكونها ت�صب يف امل�صلحة العامة". 

ك�ص��ف م�ص��در حكوم��ي م�ص��وؤول يف جمل���س حمافظ��ة االنب��ار عن عقد 
اجتماع��ات �رشي��ة مغلقة يف تركيا وعّم��ان حلل ال�رشاعات ال�صيا�ص��ية 
بن حكومة االنبار وتوزيع امل�صاريع واملخ�ص�صات املالية من واردات 

الطريق الدويل بن اع�صاء جمل�س االنبار واملحافظ �صهيب الراوي .
وقال امل�ص��در ملرا�ص��ل )اجلورنال ني��وز(، ان" اجتماع��ات �رشية مغلقة 
عق��دت يف تركي��ا وعم��ان وبح�ص��ور ع��دد من اع�ص��اء جمل���س االنبار 
وممثل��ي الكتل ال�صيا�ص��ية حلل ال�رشاع ال�صيا�ص��ي امل��ادي يف احلكومة 
املحلي��ة ع��رب حتدي��د وتوزيع م�ص��اريع تاهي��ل وتامن الطري��ق الدويل 

واملخ�ص�صات املالية بن الكتل واالحزاب ال�صيا�صية".
توزي��ع  اي�ص��ا  ناق�ص��ت  ال�رشي��ة  امل�ص��در ان" االجتماع��ات  وا�ص��اف 

الدرج��ات الوظيفية ومنا�ص��ب الدولة يف موؤ�ص�ص��ات االنب��ار احلكومية 
عرب دفع مبالغ مالية �ص��خمة من مديري الدوائر اىل االحزاب ال�صيا�صية 
وخ�صو�ص��ا روؤو�ص��اء املجل�س والقائممقامية لكل ق�صاء �صمن ح�ص�س 

االحزاب ل�صمان بقاء هوؤالء يف منا�صبهم".
وا�ص��ار امل�ص��در اىل ان" نقط��ة اخل��اف اجل��ذري يف اجتماع��ات تركيا 
وعم��ان كان��ت الطريق الدويل وطريقة توزيع م�ص��اريع التامن وتاهيل 
الطريق ال�رشيع مب�صاركة ال�رشكة االمريكية يف حن نوق�صت مبالغ دعم 
احل�صد ال�صعبي ومعرفة املبالغ التي ُجهزت ل�رشاء عجات و�صاح للح�صد 

الع�صائري التي مل تعرف اين ذهبت خال ال�صنوات الثاث املا�صية". 
اىل ذلك ك�ص��فت ع�ص��و جمل�س حمافظة االنبار اميان العكيدي٬ انت�ص��ار 
جماع��ة "حقيقة" يف خميم 18 كيلو للنازحن غرب��ي الرمادي. وقالت 
العكي��دي يف ت�رشي��ح �ص��حفي٬ اإنه��ا "زارت خمي��م 18 كيل��و غرب��ي 

الرم��ادي لغر�س توزيع االأموال وامل�ص��اعدات الغذائية الأكرث من 1000 
ا�رشة نازحة يف املخيم"٬ م�صرية اىل "انت�صار جماعة حقيقية بن �صكان 
املخيم لكون امل�صاعدات االإن�صانية غري كافية". وبينت ان "�صبب النق�س 
احلا�ص��ل يف امل��واد الغذائية بهذا املخيم جاء ب�ص��بب توج��ه املنظمات 
االإن�ص��انية اىل حمافظ��ة نينوى بعد حترير اأجزاء كب��رية منها"٬ مطالبة 
وزارة الهج��رة واملهجري��ن واملنظم��ات الدولي��ة ب�"اال���رشاع يف تقدمي 
املواد املعي�ص��ية ل�ص��كان املخيم لكون اغلب �ص��كان املخيم عاطلن عن 

العمل".
اىل ذل��ك دع��ا ام��ام وخطي��ب ق�ص��اء حديث��ة مبحافظ��ة االنب��ار خال 
خطبة اجلمعة اىل ا�ص��اح الفكر وحماربة عقي��دة تنظيم داع�س اليقاف 
التفج��ريات االرهابي��ة يف الع��راق والت��ي ت�ص��تهدف املدني��ن والقوات 

االمنية خال �صهر رم�صان .

انتق��دت جلنة "النزاه��ة" النيابية، الطريق��ة احلالية املتبعة 
يف التعامل مع ق�صايا الف�صاد امل�صت�رشى يف الباد، وا�صفة 

اياها ب�"الطرق القدمية التي عفا عليها الزمن".
وقال ع�ص��و اللجنة النائب عب��د الكرمي عبطان، ل�"اجلورنال 
" اأن "جممل ملفات الف�ص��اد اخلا�ص��ة بامل�ص��اريع الوهمية 
)النزاه��ة(   هيئ��ة  واىل  الق�ص��اء  اىل  اأحيل��ت  واملتلكئ��ة 
باعتبارهم��ا اجلهات املخولة للنظ��ر يف هذا امللف"، موؤكدا 
اإن "الق�ص��ايا الت��ي مت حتويله��ا ُح�ص��م ق�ص��م منه��ا، بينم��ا 
الق�ص��م االخر قيد التحقيق".  ووفقا الح�ص��اءات غري ر�صمية 
فق��د بلغ ع��دد امل�ص��اريع الوهمية واملتلكئ��ة يف العراق منذ 
�ص��قوط النظام ال�صابق اىل مطلع العام احلايل، اكرث من �صتة 
االف م�رشوع مل تنجز، مت ب�ص��ببها ه��در املال العام و�رشقة 
خم�ص�ص��ات تل��ك امل�ص��اريع. اأ�ص��اف ع�ص��و جلن��ة النزاهة 
"هناك م�ص��كلة حقيقة يف عملية ا�ص��رتداد االموال املهربة 

تكمن يف احلاجة اىل ارداة حقيقية وتن�ص��يق عال امل�ص��توى 
مع الربنامج االمنائي باال�صافة اىل اأوامر ق�صائية للتن�صيق 
م��ع ال��دول عرب �رشط��ة )االنرتب��ول( كما ميك��ن االتفاق مع 
���رشكات متخ�ص�ص��ة للتحقي��ق اجلنائ��ي واملحا�ص��بي ع��ن 
طريق الدولة".واأو�ص��ح عبطان، اأنه " ممكن ا�صرتداد االموال 
من خ��ال دائ��رة ا�ص��رتداد االم��وال التابعة لهيئ��ة النزاهة 
وعملها خم�ص�س العادة االموال الطائلة التي اأُهدرت".  يف 
�ص��ياق اخ��ر اأكدت النائبة ع��ن ائتاف دول��ة القانون عالية 
ن�ص��يف، اأنها �صتم�ص��ي يف ا�ص��تجواب رئي�س دي��وان الوقف 
ال�صني خال الف�صل الت�رشيعي القادم، مبينة اأن اال�صتجواب 
�ص��يتطرق اىل ملفات فيها "موؤ�رشات ف�صاد" تتعلق بحمات 
اإمياني��ة وتاأهيل جوامع واأمور كثرية �صتك�ص��ف عنها خال 
اال�ص��تجواب.وقالت ن�ص��يف يف بيان "�ص��بق لنا واأن جمعنا 
تواقي��ع النواب وا�ص��تكملنا االإجراءات ال�ص��كلية ال�ص��تجواب 
رئي���س دي��وان الوق��ف ال�ص��ني عبد اللطي��ف الهمي��م لوجود 

خمالفات مالية واإدارية وقانونية يف الوقف".

في محاولة لخلق فوضى وتعطيل عمل الوزارات

)الجورنال( تكشف أسرار الحرب اإللكترونية اإلقليمية المستعرة لـ "تهكير" المواقع الحكومية 

األنبار على شفا مجاعة "حقيقية".. اجتماعات سرية في تركيا لتوزيع المناصب في حكومتها المحلية

النزاهة تكشف المستور: ال نية السترداد األموال المهدورة وهذه حقيقة حملة الوقف السني اإليمانية !

متابعة المسلسالت الرمضانية.. تهمة خطيرة تسببت 
بإعدام عشرات العراقيين !! 

اكتشاف كهربائي خطير.. الفالحون هم السبب 
بـ"حرمان" بغداد من 6 ساعات كهرباء يوميًا!!

األنبار- عمر الدليمي

بغداد- سهير الربيعي 

األنبار - خاص 

بغداد - خاص

بغداد – خاص    

ميسان – شاكر الكناني

رئيس التحرير ALJOURNAL
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العراق يتفق مع مصر وإيران 
على خوض وديتين في كربالء

أزمة في المحافظات.. المحافظون يفرضون وصايتهم على مجالسها وحواشيهم تمارس الفرهود للمال العام

شارع الكفاح.. 
معالم بدلتها عجالت الزمن


