
ك�ش��ف رئي�س جلن��ة االمن والدف��اع الربملانية حاكم 
الزامل��ي، ان "اغل��ب �شحاي��ا جرمية �شبايك��ر مل يتم 
ت�شليحه��م  يت��م  ومل  تدريبي��ة  دورات  يف  ادخاله��م 
وت�شليمه��م مالب���س ع�شكري��ة، وامن��ا مت زجه��م يف 

املعركة من دون ذلك الهداف انتخابية".
وي�شتذك��ر العراقيون خ��الل االيام احلالي��ة اجلرمية 
املروع��ة او م��ا ت�شم��ى "جرمي��ة الع���ر" الت��ي راح 
�شحيته��ا نح��و 1700 متط��وع يف قاع��دة �شبايكر 

اجلوي��ة مبحافظة �شالح الدي��ن، يف حزيران 2014 
بع��د �شق��وط مدين��ة املو�شل عل��ى يد تنظي��م داع�س 

االرهابي.
وت�ش��ر التقاري��ر الت��ي اعدتها جلنة �شق��وط املو�شل 
اىل ان عدد �شحايا هذه اجلرمية  1700 متطوع يف 
اجلي�س العراقي ومن حماية املن�شاآت النفطية ، منهم 
نح��و 500 اىل 700 جث��ة مت العثور عليها يف مقابر 
جماعي��ة مبحافظة �ش��الح الدين واك��ر من 1000 

�شخ�س مل يعرف م�شرهم حتى االن.
وا�ش��اف الزامل��ي ل��� »اجلورن��ال «، ان "املتطوعني 

اغلبه��م م��ن حمافظات ذي ق��ار ومي�ش��ان والب�رة 
وبغ��داد والنجف وكرب��الء والديواني��ة وال�شماوة، مت 
تطويعهم على ا�شا�س انتخابي من قبل بع�س النواب 
حيث كانت هناك ح�ش��ة لكل نائب بتعيني جمموعة 
ا�شخا���س، فتم زجه��م يف املعركة م��ا جعلهم �شيدا 

�شهال بيد التنظيم االرهابي".
وا�ش��ار رئي���س جلن��ة �شق��وط املو�ش��ل الت��ي �شكل��ت 
اىل  "اللجن��ة تو�شل��ت  ان  اىل  الربمل��ان  �شابق��ا يف 
بع���س املعلوم��ات ع��ن جم��زرة �شبايك��ر م��ن خالل 
اال�شخا���س املتورط��ني الذي��ن مت اعتقاله��م ،اال ان 

ه��وؤالء االرهابي��ني لي�شت لديهم املعلوم��ات الكاملة 
ع��ن اجلرمية. وتاب��ع الزاملي "نحو اك��ر من 1000 
�شخ���س مل يع��رف م�شره��م حت��ى االن وال نعلم ما 
اذا مت��ت ت�شفيته��م م��ن قبل تنظي��م داع���س ام انهم 
موجودون يف �شجون �رية للتنظيم يف مدينة الرقة 
ال�شوري��ة او ال�شح��راء الغربية، فال توج��د معلومات 
الزامل��ي  املو�شوع".وطال��ب  ه��ذا  ع��ن  متواف��رة 
احلكوم��ة ب�"���رف روات��ب لعوائ��ل املفقودي��ن من 
�شبايك��ر واعتبارهم �شهداء حلني التعرف على م�شر 
ابنائهم".وم��ا زال ذوو املفقودين يف قاعدة �شبايكر 

ال يعرف��ون م�شر ابنائهم م��ا اإذا كانوا قد ا�شت�شهدوا 
ام مازال��وا عل��ى قي��د احلي��اة، مطالب��ني احلكوم��ة 
بالتح��رك ملعرفة م�شر ابنائه��م. وكان نائب رئي�س 
اجلمهورية ن��وري املالكي، قد ك�شف يف وقت �شابق، 
ع��ن تبوء قائ��د فرقة ع�شكرية ت�شب��ب بحدوث جرمية 
�شبايك��ر يف حمافظ��ة �ش��الح الدي��ن ع��ام 2014، 
من�شب اآمر الكلية الع�شكرية، متهما اإياه باالن�شحاب 
من املحافظ��ة اآنذاك تنفيذا لتوجيهات جهة �شيا�شية 
ينتم��ي اإليه��ا. كما دع��ت املفو�شي��ة العلي��ا حلقوق 
االإن�شان احلكومة العراقية، واملوؤ�ش�شات املعنية فيها 

اإىل اإنه��اء معاناة عوائل �شه��داء �شبايكر .وقال ع�شو 
املفو�شي��ة العليا حلقوق االن�شان فا�شل الغراوي يف 
بي��ان، اإن " اللجان املعنية قد توقفت منذ مدة طويلة 
ع��ن فتح مقاب��ر �شهداء �شبايكر ، وم��ا زال العديد من 
رف��ات ال�شه��داء يف منطق��ة الق�ش��ور الرئا�شي��ة ، او 
املناط��ق املحيط��ة به��ا ، ومل يتم فتحه��ا حتى االن، 
كم��ا مل يتم اكمال متطلبات اإج��راء املطابقة لفح�س 
احلم���س النووي على رفات ال�شه��داء ، وت�شليمها اىل 

عوائلهم " .
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النج��ف االأ���رف- اجلورن��ال : ُو�شع��ت االجه��زة االمني��ة يف حال��ة تاأه��ب ق�شوى يف 
حمافظ��ات النجف والديوانية واملثن��ى وذي قار، بعد ورود معلوم��ات ا�شتخبارية امنية 
توؤك��د اأّن "تنظي��م  )داع�س( االرهابي يعتزم مهاجمتها وذل��ك عرب اخرتاقها من الطرق التي 
تربطه��ا مبحافظ��ة االأنبار". واك��دت امل�ش��ادر اأّن "هذه املعلوم��ات ت�شمل كذل��ك املحافظات 
اجلنوبي��ة االأخ��رى، لكّن خمط��ط التنظيم يركز عل��ى هذه املحافظ��ات حتدي��ًدا، وخا�شة حمافظة 
النج��ف، وفًق��ا لتل��ك املعلوم��ات". واأ�شافت امل�ش��ادر اأّن "تلك املعلوم��ات مت اإي�شاله��ا اإىل اجلهات 
امل�شوؤول��ة يف تل��ك املحافظ��ات التخ��اذ ال��الزم"، مبيًن��ا اأّن "املحافظ��ات بدوره��ا رفعت م��ن م�شتوى 
اإجراءاته��ا االأمني��ة، واتخذت اإج��راءات جديدة متثلت بزي��ادة العمل اال�شتخباري، ون�ر ق��وات اإ�شافية يف 
احلواجز االأمني��ة، وخا�شة احلدودية للمحافظات".كما ن�رت املحافظات دوريات متحركة واخرى ثابتة يف 
��ا اأف�شل من بقية  الط��رق الربي��ة الوا�شلة م��ع حمافظة االنبار. وت�شه��د املحافظات اجلنوبية للع��راق و�شًعا اأمنيًّ

حمافظات البالد، لكّنها ت�شّجل على فرتات متقطعة اأعمال عنف وتفجرات تت�شبب ب�شقوط العديد من ال�شهداء.

قدرت اح�شاءات �شب��ه ر�شمية ان املنا�شب التي تدار بالوكالة بنحو 
5000 من�شب من وزراء وروؤ�شاء الهيئات واملديرين العامني٬ االمر 
الذي عد انعكا�شا �شلبيا على دور تلك املوؤ�ش�شات وكيفية العمل فيها، 
كم��ا ان اغلب القائمني على تلك املنا�شب هم اما فاقدي القدرة على 
الت���رف النهم لي�شوا ا�شالء او فا�شدون يرتبطون باحزاب ر�شحتهم 

كي ت�شتويل على املال العام من خاللهم. 
جه��ات �شيا�شية متعددة اعربت للجورنال عن عدم توافر نية حقيقية 
اللغ��اء املنا�ش��ب بالوكال��ة اإذ ال توج��د مبادرة ج��ادة حللحلة هذه 
امل�ش��اكل الت��ي تبق��ى قائمة م��ن اأجل حمافظته��ا عل��ى االمتيازات 
اخلا�ش��ة باملتنفذين يف الدولة،كما ان املنا�شب التي تدار بالوكالة 
االن منها ع�شكرية ح�شا�شة و17 هيئة م�شتقلة ي�شفها البع�س باأنها 
الدول��ة العميق��ة واملعقدة داخل الدولة وه��ي تتمتع ب�شالحيات غر 
وا�شح��ة والت��ي تتقاط��ع احيان��ا حتى م��ع ال�شلط��ة التنفيذي��ة التي 

اوكلتها املن�شب.
كتل��ة التغير النيابية اكدت رف�شها ال�شديد لبقاء املنا�شب التي تدار 
بالوكال��ة �شواء يف ال��وزارات ام املوؤ�ش�شات. وقالت النائبة يف الكتلة 
،تافك��ة مرزا، ل�"اجلورنال " اإن م�شاأل��ة ت�شليم من�شب بالوكالة هي 
بدع��ة من االح��زاب ال�شيا�شية كي تقوم هذه االح��زاب بتغيرات بني 
ال�شخو�س يف وقت عدم اعطاء هذه ال�شخ�شيات اي �شالحيات وذلك 
الن الوكالة حمدودة بال�شالحيات".وت�شاءلت مرزا اإذا" كان العراق 
بلد بكل ما حتويه الكلمة من معنى فيجب ان ال تكون هنالك منا�شب 
بالوكال��ة". واأكدت اأن "الع��راق ميلك من الكف��اءات والنخبة املثقفة 

ال�شيء الكثر فلما ال تعطى الفر�شة الحدهم". 
وتوؤك��د االح�ش��اءات املن�ش��ورة انه من��ذ عام 2010 حت��ى منت�شف 
2016 مت تعيني اأكر من 5000 اأالف مدير عام وكالة، واأكر من 
200 �شخ���س بدرج��ة وكيل وزير، واأكر م��ن 120 من�شب بدرجة 

وزير ورئي�س موؤ�ش�شة وجهاز بالوكالة

م��ن جهته اأك��د ع�شو ائت��الف املواطن٬ حممد املياح��ي يف ت�ريح 
تابعت��ه اجلورن��ال  ان " املنا�ش��ب الت��ي ت��دار بالوكال��ة ه��ي ف�شاد 
م��ن نوع اخ��ر ومغطاة بغط��اء �شيا�شي"٬ م�شيف��ا اأن "رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي طرح �شع��ارات امام االعالم بتغيرات جوهرية ومنع 
االدارة بالوكالة٬ لكنه عندما ت�شلم ال�شلطة٬ عني بالوكالة يف الكثر 
م��ن املنا�ش��ب"٬ وع��ّد املياح��ي "ذل��ك بانه ام��ر خمال��ف للد�شتور 
والقان��ون"٬ م�شرا اىل ان "اخل��رباء يف القانون العراقي يعّدون ت�شلم 
املنا�شب احلكومية بالوكالة بانه امر خمالف للد�شتور والقانون". 

م��ن جانبه اأكد ائت��الف دولة القان��ون اأن اإدارة املنا�ش��ب بالوكالة 
له��ا �شلبي��ات وا�شح��ة الن االدارة بالوكال��ة ا�شع��ف م��ن ان تكون 
ق��ادرة على اتخاذ مواق��ف حازمة خالف ما تك��ون باال�شالة.وقال 
النائ��ب يف االئتالف ، �شادق اللبان، ل�"اجلورنال" اإن "هناك توجهًا 
ب���رورة تثبيت ه��والء الذين يتولون هذه املنا�ش��ب او منحها ملن 
يديره��ا ا�شال��ة، م�شت��دركا، بان ه��ذا هو االجت��اه ال�شحي��ح للدولة 
العراقي��ة".  واأ�شاف ، اأن " ادارة هذه الوكاالت ل�شالح احزاب معينة 
ه��ي �شمة وا�شحة اأن كانت تدار ا�شالة او كالة، فاليوم االجتاه نحو 
احل��زب الذي و�شع ال�شخ�س املعني يف هذا امل��كان فال ي�شيف لهذا 
املوقع ر�شانة او تطويراً". ولفت النظر اىل ان "ال�شارع العراقي ومن 
ه��ذا املنطل��ق اأخذ ي�ش��ر اىل �ش��وء ادارة احلكومة العراقي��ة". واعرب 
اللبان عن امله باأن ال تتجه االحزاب اىل نزع الثوب القدمي للمنا�شب 
واإلبا�شهم الثوب اجلديد وهذا ما اأثر يف اداء احلكومة ب�شورة عامة. 

ب��دوره قال اخلبر القانوين٬ علي التميمي٬ ان "التعيينات بالوكالة٬ 
غر قانوني��ة وغر د�شتورية الأنها جتاوزت م��دة التكليف القانونية 
والبالغ��ة �شت��ة ا�شه��ر ال غ��ر". وا�ش��اف التميم��ي ان��ه "اذا ارادات 
احلكومة ان تعطي ال�رعي��ة لهذه املنا�شب فالبد من ت�ريع قانون 
خا���س بذل��ك من جمل�س الن��واب يب��ني التعيينات بالوكال��ة ويحدد 
امل��دة الن الفقه الد�شتوري يكون في��ه التعيني بالوكالة ملدة حمددة 

ال تتجاوز �شتة ا�شهر.
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اأك��د النائب ع��ن ائتالف دولة القان��ون جا�شم حممد 
جعف��ر، اأم�س االثن��ني، ان" اال�شتفتاء ال��ذي دعا اليه 
رئي���س االإقلي��م )املنتهي��ة واليت��ه( م�شع��ود بارزاين 
ن�ش��ف ت�شوية التحالف الوطني الفت��ا النظر اىل ان " 
ورقة الت�شوي��ة مل تن�شف املك��ون الرتكماين لكونها 
مت�رع��ة وحركت قيادات �شنية متهالكة يف ال�شاحة 

ال�شيا�شية "
وق��ال جعف��ر وه��و نائب ع��ن املك��ون الرتكم��اين ل� 
»اجلورنال « ان "ا�شتفتاء الكرد �رب ورقة الت�شوية 

التي دعا اليها رئي���س التحالف الوطني، لكون ورقة 
الت�شوي��ة مبنية عل��ى وحدة العراق " م�ش��را اىل ان" 
ق�شي��ة انف�ش��ال الك��رد �شتفت��ح الب��اب للمكون��ات 

العراقية االأخرى للمطالبة باالنف�شال "
واأ�ش��اف ان" توقيت اجراء اال�شتفت��اء يف كرد�شتان 
ه��و عملي��ة ميار�شه��ا ب��ارزاين البت��زاز منا�شب من 
حكومة بغداد، موؤكدا ان " الكرد خرجوا على الد�شتور 
العراقي الذي ين�س يف فقراته على عراق واحد، الفتا 
النظ��ر اىل ان" عملي��ة اال�شتفت��اء ال ميك��ن ان جترى 
بال�ش��ورة الت��ي ر�شمه��ا م�شعود وال تت��م اال مبوافقة 

جميع العراقيني "

ح��ذر النائ��ب ع��ن حمافظ��ة نين��وى عب��د الرحمن 
اللوي��زي، اأم�س االثنني، من م�روع �شيا�شي تقوده 
�شخ�شي��ات �شني��ة جّله��ا مطلوبة للق�ش��اء العراقي 
تخط��ط للع��ودة اىل حك��م حمافظة نين��وى"، الفتًا 
النظ��ر اىل ان" موؤمتر) انق��رة 2( ر�شد اأمواال طائلة 
ل�شخ�شي��ات �شت�ش��خ عل��ى اجلمه��ور ال�شن��ي  م��ع 
ق��رب االنتخابات". وق��ال اللوي��زي يف ت�ريح ل� 
»اجلورن��ال ني��وز« ان" موؤمتر)  انق��ره 2 ( خ�ش�س 
ام��وال طائل��ة لدع��م �شخ�شي��ات �شنية كان��ت �شببا 
بدخ��ول تنظي��م ) داع���س ( اىل حمافظ��ة نين��وى، 

الإعادته��م اىل العملي��ة ال�شيا�شي��ة م��ن جدي��د ع��ن 
طري��ق �شخ تلك االأم��وال على اجلمه��ور ال�شني يف 
املناط��ق املحررة قبل االنتخاب��ات". واأ�شاف ان" 
املوؤمت��ر ال��ذي عق��د يف ) انق��رة 2 ( خطط مل�روع 
متكامل �شيا�شي��ا واقت�شاديا واعالميا، ال�شتهداف 
اجلمه��ور ال�شني املت�رر م��ن ) داع�س( وا�شتغالله 
انتخابي��ا ع��ن طريق دفع تل��ك االأموال قب��ل اجراء 
االنتخاب��ات"، الفتا النظ��ر اىل ان "املال ال�شيا�شي 
الناخب��ني  اإرادة  تغي��ر  يف  كب��راً  دوراً  �شي��وؤدي 
و�شيكون��ون جمربي��ن عل��ى اإعادة تل��ك الوجوه من 
جديد". وح��ذر اللويزي من تك��رار جتربة حكم تلك 

الوجوه يف حمافظة نينوى.

نف��ت املفو�شية العليا امل�شتقل��ة لالنتخابات يف العراق، اأم�س االثنني 
،عالقته��ا باال�شتفت��اء الك��ردي املمه��د لال�شتق��الل . وق��ال الناط��ق 
الر�شم��ي با�ش��م املفو�شي��ة امل�شتقل��ة لالنتخابات مق��داد ال�ريفي ل� 
»اجلورن��ال نيوز« ان" مفو�شي��ة االنتخابات غر معني��ة باال�شتفتاء 
ال��ذي دع��ا اليه رئي���س االإقلي��م م�شع��ود بارزاين".وع��ن م�شتقبل بقاء 
املفو�شي��ة اأو�شح ال�ريفي انه" مرتوك للربمل��ان وهو من يقرر بقاء 
املفو�شي��ة م��ن عدمها "م�ش��را اىل ان" املفو�شي��ة ملتزمة مبا تقرره 
ال�شلطة الت�ريعية ".و�شلمت املفو�شية العليا لالنتخابات واال�شتفتاء 
يف اإقلي��م كرد�شت��ان، االثن��ني " دفع��ة مالي��ة اأوىل الأج��راء اال�شتفتاء 

ال��ذي دع��ا الي��ه رئي���س االإقلي��م )املنتهي��ة واليت��ه( م�شعود ب��ارزاين 
الإج��راء اال�شتفت��اء واالنف�شال عن العراق ".وا�ش��ارت تقارير �شحفية 
كردي��ة اىل، ان حكومة االإقليم اودع��ت �شتة ماليني دوالر امركي يف 
ح�ش��اب مفو�شي��ة االنتخابات من اج��ل اجراء اال�شتفت��اء واالنف�شال 
ع��ن العراق". وعلى خلفي��ة مطالبات نيابية من داخ��ل دولة القانون 
عل��ى اإجراء ا�شتفتاء داخل مفو�شي��ة االنتخابات للت�شويت على اإبقاء 
او ع��دم اإبقاء اربيل �شمن العراق قالت النائبة عن احلزب الدميقراطي 
الكورد�شتاين جنيبة جنيب يف ت�ريح ل�  »اجلورنال«  ، اأول اأم�س االأحد 
،" ه��ذه الت�ريحات ال ت�شتند اىل ا�شا�س د�شتوري قانوين" م�شرة اىل 
اأن ، " االإقلي��م لدي��ه مفو�شية م�رعة مبوجب قان��ون اقليم كرد�شتان 
وه��ي وحدها املعنية بهذا االأم��ر "واأ�شافت ،"لو كان��وا يتمنون خراً 

الإقليم كرد�شتان لدعموا حقوق الكورد وطالبوا بتطبيق الد�شتور". 
 من جانبه قال النائب عن دولة القانون رزاق احليدري يف ت�ريح ل� 
»اجلورنال «  ، "اإذا توافرت ال�روط الدولية واالإقليمية واالقت�شادية، 
واذا كان انف�ش��ااًل ايجابيًا غر قائم عل��ى كره وخ�شام فال باأ�س به" 
، م�شيف��ًا " كرد�شتان يف الواقع دولة  قائمة بذاتها الأنها غر ملتزمة 

بالق�شايا ال�شيادية وق�شايا االأمن والعالقات اخلارجية  ".
واأك��د احلي��دري ،  "لكرد�شت��ان دور اك��رب من احلكوم��ة االحتادية يف 
الع��رق " م�ش��را اىل ان م��ن م�شلح��ة الع��راق ان يت��م االنف�ش��ال لكن 
"بح�شب ال�روط الدولية القانونية "، وان تلتزم كورد�شتان مبا جاء 
يف الد�شت��ور وان ال ت�شب��ح م��وّردة للم�شاكل فقط م��ع حكومة املركز 

خ�شو�شا انها كاإقليم تعد" م�شتهلكة للموارد واملوازنات" .

بني القبول والرف�س يعاين م�روع خ�شخ�شة الكهرباء 
خما�شًا ع�شراً يف املحافظات اجلنوبية ،فبينما اأعلنت 
حكومة النا�رية جناح امل���روع وتطبيقه يف احياء 
ومناط��ق خمتلفة ،تخال��ف حمافظة املثن��ى امل�روع 
بالكام��ل وذل��ك ببحثه��ا ع��ن �شيغ��ة قانوني��ة متن��ع 
به��ا ا�شتخ��دام اجلباية عل��ى املواطن��ني يف املحافظة 

والوقوف بوجه امل�شتثمر.
املثن��ى ه��ي اح��دى املحافظات الت��ي الت��زال ترف�س 
يق��ول  الزي��ادي  فال��ح  املحاف��ظ  اجلباي��ة،  م���روع 
للجورن��ال "م��ا زلن��ا راف�شني للم���روع ول��ن ن�شمح 
بدخ��ول امل�شتثم��ر اىل املحافظة والعمل فيه��ا ،م�شراً 
اىل ان امل���روع ب�شيغت��ه احلالي��ة م��ن دون تخفي�س 
اجلباي��ة الت��ي تفر�شه��ا وزارة الكهرباء عل��ى املواطن 

فيه اجحاف على املواطن ويزيد من اعبائه املالية.
 وا�ش��اف نح��ن كحكوم��ة حملي��ة نرف���س ا�شتح�شال 

مبال��غ اإ�شافية م��ن املواطن كاأجور عل��ى خدمات من 
املفرت���س ان تقدم باأ�شعار مدعوم��ة.  يف املقابل جتد 
النا�ري��ة موافق��ة بتطبيقها لهذا امل���روع وقيامها 
با�شتح�ش��ال مبالغ مالية بعد ان اأعلنت مديرية توزيع 
كهرب��اء ذي ق��ار يف بي��ان ح�شل��ت علي��ه اجلورنال ، 
ع��رب تنفيذ حملة م�شائية ا�شتغرق��ت ثالثة ايام جلباية 
اأج��ور الكهرب��اء ورفع التج��اوزات يف عدد م��ن احياء 
النا�رية، م�شرة اىل انها جمعت ١١ مليون دينار يف 
ه��ذه احلملة ،مو�شحة اأن ح�شيل��ة تلك احلملة ت�شمنت 
جباية مبلغ مقداره 11 مليون دينار وتنظيم ا�شرتاكات 
اأ�شولية ون�شب 10 مقايي�س كهربائية ورفع 25 حالة 
جتاوز وم�شادرة 160 مرتا من اال�شالك. وك�شف ع�شو 
جمل���س حمافظة ذي قار عطا الزامل��ي جلورنال : على 
الرغ��م من رف�س جمل�س حمافظ��ة ذي قار اخل�شخ�شة 
لكنه��ا ُطبقت يف �شهر اأيار املا�ش��ي، ومت حتديد احياء 
كب��رة يف عموم املحافظ��ة مت تزويدها بعدادات ذكية 

من قبل ال�ركة امل�شتثمرة للم�روع .

)الجورنال( تكشف عن كواليسها 

5000 منصب يدار بالوكالة تسببت بـ"خراب" المشاريع وأربكت عمل المؤسسات الحكومية

المفوضية تتبرأ منه... مطالبات باستفتاء عراقي على مشروعية استفتاء بارزاني.. شرعي أم غير شرعي؟

محافظاته مترددة بين الرفض والقبول.. الخصخصة الكهربائية تمر بمخاض عسير في جنوب العراق 

ائتالف القانون:

 استفتاء كردستان ينسف تسوية الحكيم 

نائب محذرًا: المال التركي سيتدفق من خالل 
شخصيات مطلوبة للقضاء 

بغداد- لميس عبد الكريم

بغداد- سهير الربيعي

بغداد ـ خاص

بغداد - خاص

ميسان – شاكر الكناني

بغداد ـ ثائر جبار

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

أسود الرافدين يواجه اليابان
بثوب جديد

بعد ثالثة أعوام على مجزرة سبايكر.. 1000 مفقود حتى اآلن وحقوق تقاعدية ضائعة في غياهب »كتابنا وكتابكم«

جدلية الغرب والشرق..هل 
تحكم العالم قطبية جديدة؟


