
ك�صف م�ص��در حكومي يف جمل���س حمافظة االنبار 
ع��ن ان احل��زب اال�صالم��ي �صّكل فرق ط��وارئ تدعم 
�صهيب ال��راوي حمافظ االنب��ار والإ�صعاف جمل�س 
املحافظ��ة وت�صوي��ة احلقائق ل�صمان بق��اء الراوي 
يف من�صب��ه. بينم��ا اكدت ادارة ق�ص��اء اخلالدية ان 
3 االف عائل��ة ترف���س الع��ودة اىل مناطقها رمبا 

الرتباطها بداع�س.
وق��ال امل�ص��در ملرا�ص��ل )اجلورن��ال( ، ان احل��زب 

اال�صالمي �صّكل فرق طوارئ من االعالميني و�صيوخ 
الع�صائ��ر ومنظمات مدنية لت�صويه احلقائق و�رضب 
ق��رارات جمل�س االنبار ل�صمان بقاء �صهيب الراوي 

يف من�صبه.
وا�ص��اف ان احل��زب اال�صالم��ي ميتل��ك ع��دداً م��ن 
ال�صي��وخ والوجه��اء مم��ن ُتدفع له��م مبال��غ مالية 
لعقد موؤمترات وندوات تدعم حمافظ االنبار الراوي 
ال��ذي اقيل من من�صبة الكرث من اربع مرات لكن مت 

ت�صويه احلقائق و�رضاء الذمم.
وا�ص��ار امل�ص��در اىل ان منظم��ات مدني��ة وجه��ات 

حكومي��ة اي�ص��ا تابع��ة للح��زب اال�صالم��ي حتاول 
اث��ارة ال�رضاع��ات واملواق��ف اليق��اف ق��رار اقالة 

الراوي املتهم بعمليات ف�صاد اداري ومايل. 
ب��دوره اك��د ع�ص��و جمل�س حمافظ��ة االنب��ار راجع 
ب��ركات العي�صاوي، االثنني ، ان ق��رار اقالة حمافظ 
االنبار �صهيب الراوي جاء ب�صبب ال�صغط ال�صيا�صي 
م��ن الكتل واالح��زاب .العي�صاوي ا�ص��اف ان هناك 
خمالف��ة قانوني��ة يف قرار االقالة وه��ي ان االقالة 
ج��اءت م��ن دون ا�صتج��واب للمحاف��ظ، مبين��ا ان  
القان��ون ين���س عل��ى ع��دم اقال��ة اي �صخ���س من 

الدرج��ات اخلا�صة من دون ا�صتجواب حتى لو كان 
علي��ه قي��د جنائ��ي. واو�صح ان ه��ذا الق��رار تاأثريه 
�صلب��ي على حمافظ��ة االنبار من الناحي��ة االمنية، 
ع��اداً ان الق�ص��اء �ص��وف ي��رد ه��ذا الق��رار .و�صوت 
جمل���س حمافظ��ة االنب��ار باالغلبي��ة اخلمي�س 20 

متوزعلى قرار اقالة املحافظ �صهيب الراوي.
م��ن جانب اخر اعلن رئي���س جمل�س ق�صاء اخلالدية 
يف حمافظ��ة االنبار اليوم ،االثن��ني، وجود 3000 
االف �صخ���س بواقع 800 عائل��ة نازحة يف خميم 
اخلالدي��ة �رضق��ي الرم��ادي اغلبه��م م��ن مناط��ق 

حم��ررة، منها الفلوج��ة والرم��ادي والكرمة .وقال 
عل��ي داود يف حدي��ث خ�س ب��ه )اجلورن��ال نيوز(، 
ان خمي��م اخلالدي��ة 20 ك��م �رضقي الرم��ادي ي�صم 
اك��رث م��ن 3000 االف �صخ�س بواق��ع 800 عائلة 
اغلبه��م م��ن مناط��ق الفلوج��ة والرم��ادي والكرمة 
وه��ذه املناطق حمررة من تنظيم داع�س، ما يتطلب 
اعادتهم اىل ديارهم او نقلهم اىل مراكز ايواء قريبة 

من االق�صية التي ي�صكنونها.
والنواح��ي  االق�صي��ة  عل��ى جمال���س  ان  وا�ص��اف 
املح��ررة الت��ي مل تع��د اليه��ا العوائ��ل الت��ي ت�صكن 

خمي��م اخلالدي��ة، ج��رد ا�صمائه��م ومعرف��ة ا�صباب 
عدم عودته��م يف حال كانت هناك ا�صباب امنية او 
تدمري منازلهم من جراء العمليات االرهابية، فبقاء 
اال�رض النازحة يف املخيم��ات امر ي�صبب العديد من 

امل�صاكل.
وا�ص��ار داود اىل ان خمي��م اخلالدي��ة كب��ري ويتطلب 
متابع��ة وتوفري امل��واد الغذائي��ة واالن�صانية وعلى 
اجله��ات احلكومي��ة ح�رض اال���رض النازح��ة التي مل 
حترر مناطقها، واعادة العوائل التي ُحررت ديارها 

او نقلها اىل مراكز ايواء يف اق�صيتها.
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بغداد – خا�س: تقّيم وزارة املالية امكانية توزيع الراوتب على املتقاعدين �صهريا 
وزارة  يف  رفيع  م�صدر  .وقال  طويلة  �صنوات  منذ  به  واملعمول  �صهرين  كل  عن  بدال 
لبحث  جلنة  بتخ�صي�س  قامت  املالية  وزارة  اإن   ،  ) ل�)اجلورنال  ت�رضيح  يف  املالية 
ودرا�صة اآلية توزيع رواتب املوظفني كل �صهر بدال عن �صهرين ، م�صتدركًا بالقول اإنه  حتى 
االن مل يحدد بعد ال�صقف الزمني للبدء بتطبيق هذه االآلية. ونفى امل�صدر ما تردد من انباء 

تتعلق باإفال�س �صندوق التقاعد ، وا�صار اىل انه ال توجد اي ازمة مالية يف ال�صندوق.
واأكد امل�صدر اأن ال�صندوق لديه من الر�صيد املايل ما يكفي ل�صد احتياجات املتقاعدين من الرواتب.
اأنه البد من احل�صول  ،اأحمد حمه ر�صيد،  اأكد النائب يف التحالف الوطني الكرد�صتاين  يف ال�صاأن ذاته 
حاجة  ل�صد  كافية  التقاعد  �صندوق  يف  املوجودة  االموال  ان  وهل  الدقيقة،  واملعلومات  البيانات  على 

املتقاعدين؟
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

ك�صفت م�صادر مطلعة عن ان قيادات �صيعية و�صنية كبرية عرفها 
لرتك  اأمورها  رتبت  املا�صية  ١٤عامًا  ال�  خالل  العراقي  ال�صعب 
العراق والهجرة اىل تركيا او رو�صيا او بريطانيا ف�صال عن اإيران 

ولبنان وبطرق ناعمة يف حال ف�صلت يف االنتخابات املقبلة.
ان من بني  ل�)اجلورنال(  ال�صيا�صية يف ت�رضيح  امل�صادر  وقالت 
اىل  ار�صدتهم  حولوا  كتل  وروؤ�صاء  ونواب  وزراء  القيادات  هذه 
من  واخل��روج  االنتخابات  يف  لهزميتهم  حت�صبا  عاملية  بنوك 
ال�صلطة وهو ما يفتح الباب خل�صومهم ملحا�صبتهم والتدقيق يف 

م�صادر اموالهم من خالل احالتهم على الق�صاء. 
تنامي  ظاهرة  النواب  جمل�س  اأع�صاء  و�صف  ذات��ه  ال�صاأن  ويف 
هروب ال�صيا�صيني بذريعة تقدمي طلبات للجوئهم اىل دول اأوروبا 
وغريها ب� )الظاهرة اخلطرة على م�صتقبل العراق ال�صيا�صي(، ويف 
وقت راأى حملل �صيا�صي ان تلك احلاالت �صببها ازدواج اجلن�صية 
تفعيل  اىل �رضورة  االأحرار  كتلة  ال�صخ�صيات،اأملحت  اأغلبية  لدى 

قانون )من اأين لك هذا( ملنع هذه الظاهرة.
اأن  ال�صلماين  احمد  القوى  احت��اد  عن  النواب  جمل�س  ع�صو  وع��ّد 
م�صاألة هروب ال�صيا�صيني وجلوئهم اىل دول اخلارج )م�صاألة خطرة 

على العمل ال�صيا�صي(.
على  دليل  ال�صيا�صيني  ه��روب  ل���)اجل��ورن��ال(ان  ال�صلماين  وق��ال 
غري  واأن��ه��م  ال��ع��راق  لو�صع  املا�صية  ال�صنوات  ط��وال  اإهمالهم 
االإج��راء  بهذا  انهم  مبينا  وي��الت،  من  فيه  يح�صل  مبا  مكرتثني 

يوؤكدون عدم انتمائهم لهذا البلد.
العمل  م�صتقبل  على  خطرة  الظواهر  هذه  ان  اىل  ال�صلماين  واملح 
مللء  ج��اوؤا  انهم  على  يدللون  بهذا  الأنهم  البلد،  يف  ال�صيا�صي 

جيوبهم فقط من دون ر�صم اي م�صتقبل له،على حد و�صفه.
منى  امل��واط��ن  كتلة  عن  ال��ن��واب  جمل�س  ع�صو  ب��ررت  حني  يف 
�صخ�صية  خالفات  وجود  اىل  ال�صيا�صيني  هروب  حاالت  الغرابي 

وبينت  اخر.  ظرف  لديه  او  االجتماعي  حميطه  او  احلزب  داخل 
لو  اللجوء حتى  ان نعذر طالبي  اأننا ميكن  ل�)اجلورنال(  الغرابي 
حزبية  �صغوطات  اىل  تعر�صوا  قد  يكونون  فقد  �صيا�صيني  كانوا 
االإجراء  هذا  مثل  اتخاذ  اىل  بهم  حدا  ما  غريها  او  اجتماعية  او 

امل�صريي.
رغبة  على  مبنية  تكون  قد  الطلبات  تلك  ان  الغرابي  وا�صافت 
اأف�صل  للبحث عن فر�صة  االإجراء  اأنف�صهم يرغبون بهذا  اأ�صخا�س 
للعي�س له ولعائلته من دون ان تكون هنالك بع�س ال�صكوك على 
تلك الطلبات، م�صرية اىل ان ال�صيا�صي اإن�صان عادي ميكنه فعل اي 

�صئ حاله يف ذلك حال باقي املواطنني.
الدولة  ال�صمري  اأياد  االأحرار  النواب عن كتلة  ودعا ع�صو جمل�س 
اىل تفعيل قانون )من اأين لك هذا( ملنع �صفر املزيد من ال�صيا�صيني 

وطلبهم اجلوء ال�صيا�صي اىل دول اخرى.
يتجه  ان  املعقول  غري  من  ان  ل�)اجلورنال(  ال�صمري  واأ�صاف 
ال�صيا�صيون لطلب اللجوء االإن�صاين اىل دول اأوروبا وامريكا وترك 
�صوء  من  املا�صية  ال�صنوات  خالل  عانوا  الذين  للمواطنني  البلد 

اخلدمات والو�صع االأمني.
وبني ان على الدولة ان تفعل قانون )من اأين لك هذا( ملحا�صبة من 
وال�صفقات  ال�صعب  على ح�صاب  املن�صب  على  بعد ح�صوله  اثرى 

امل�صبوهة التي عقدها.
الكاظمي باأن تزايد حاالت  ال�صيا�صي با�صل  اىل ذلك راأى املحلل 
وامريكا  اأوروبا  دول  يف  اللجوء  طلب  بذريعة  ال�صيا�صيني  هروب 
يدل على ان تلك ال�صخ�صيات تتحني اي فر�صة ملغادرة البلد بعد 

ان عاثوا فيه طوال ١٤عاما وترك مواطنيه يعانون االمّرين.
وقال الكاظمي ل�)اجلورنال( ان من اتى اىل �صدة احلكم ال ميتلكون 
املهنية وال�صجاعة للمواجهة،مبينا ان تزايد هروبهم يدل على ان 
اغلبية ال�صخ�صيات توجد يف العراق ب�صكل موؤقت ،ومتى ما حتني 

الفر�صة �صوف يرتكونه هو والعراقيني بني املطرقة وال�صندان .
التتمة يف ال�صفحة 2

اعرتف��ت النائب��ة ع��ن دول��ة القان��ون عالي��ة ن�صيف 
االثن��ني، بح�صول اتفاق بني الق��وى ال�صيا�صية يق�صي 
توزي��ع منا�صب اأع�صاء املفو�صي��ة اجلدد على اأ�صا�س 
احل�ص���س الإح��داث ت��وازن داخ��ل الق��وى ال�صيا�صي��ة. 
ان"  )اجلورن��ال(  ل���  ت�رضي��ح  يف  ن�صي��ف،  وقال��ت 
الق��وى ال�صيا�صية ت�صع��ى اىل توزيع منا�ص��ب اأع�صاء 
املفو�صي��ة الإح��داث ت��وازن �صيا�ص��ي، م�ص��رية اىل ان 
النزيه��ة  ال�صخ�صي��ات  اختي��ار  "امل�صكل��ة تكم��ن يف 
ان"  واأ�صاف��ت  ال�صيا�صي��ة.  التحزب��ات  ع��ن  البعي��دة 

بع�س اأع�ص��اء املفو�صية ال�صابقني ميتلكون رغبة يف 
الرت�صيح م��ن جديد ملفو�صة االنتخاب��ات لكن رئا�صة 
جلن��ة اختي��ار املفو�صي��ة ترف���س تر�صي��ح االأع�ص��اء 
ال�صابقني.   واأ�ص��ارت اىل ان" جلان اختيار املفو�صية 
تعم��ل يف مراحلها االأخ��رية و�صيتم اختي��ار االأع�صاء 
يف االأيام القليل��ة القادمة.وك�صف م�صادر عن تو�صل 
الكت��ل ال�صيا�صي��ة اىل اتف��اق يق�ص��ي بتوزي��ع اأع�صاء 
جمل���س مفو�صي��ة االنتخاب��ات اجلدي��د عل��ى اأ�صا���س 
احل�ص���س لكل املكونات، وتاأتي هذه االتفاقات، التي 
جرت خلف الكوالي�س، بعدما فوجئت الكتل الربملانية 

ب�صقوط اأغلب مر�صحيها اأثناء املقابالت .

ح��دد االحتاد الوطني الكورد�صت��اين يف اجتماع مع 
احل��زب الدميقراط��ي الكورد�صت��اين مبدين��ة اربي��ل، 
ثالث��ة ���رضوط للدميقراط��ي، وم��ن دون حله��ا ل��ن 
ي�ص��ارك يف ا�صتفتاء اقليم كرد�صت��ان. وا�صار م�صدر 
تابعته��ا  ت�رضيح��ات  يف  االجتم��اع  يف  م�ص��ارك 
)اجلورن��ال(، اىل ان �رضوط االحت��اد الوطني الثالثة 
الكورد�صت��اين،  الدميقراط��ي  عل��ى  عر�صه��ا  الت��ي 
للم�صاركة يف اال�صتفت��اء، اولها يجب تفعيل برملان 
كرد�صت��ان حت��ى منت�ص��ف �صه��ر اآب، وثانيه��ا حل 
م�ص��اكل االقلي��م املالي��ة وروات��ب موظف��ي االقليم 
قب��ل االول من ايلول، وثالثه��ا امتام جميع االعمال 

والتح�صريات ب�ص��ان اال�صتفتاء، مو�صحا ان االحتاد 
الوطني �صيعلن ان�صحابه ر�صميا من اال�صتفتاء، ما مل 
يتم حل هذه امل�صائ��ل او ال�رضوط يف وقتها. واعرب 
االحت��اد الوطن��ي عن ع��دم ر�ص��اه من ع��دم اتخاذ 
اي خط��وة حتى االن ب�ص��اأن املناط��ق الكرد�صتانية 
خ��ارج ادارة االقليم فيما يخ���س اال�صتفتاء، واعادة 
كرك��وك اىل ادارة اقليم كورد�صت��ان. ووفقا للم�صدر 
ف��ان نيجريف��ان ب��ارزاين رئي���س وف��د الدميقراطي 
الكورد�صتاين قال لوفد االحتاد الوطني: طاملا قررنا 
مع��ا قرار اجراء اال�صتفت��اء، فعلينا ان نحل امل�صاكل 
مع��ا وم�صتع��دون لالتفاق مع جمي��ع االطراف حتى 
يكون جلميع االحزاب دورها يف اال�صتفتاء ويف حل 

ازمات اقليم كورد�صتان.

اأكدت جلنة النزاهة النيابية، ان املواد الد�صتورية من )83 اىل 86( جتيز 
ملجل���س النواب ان ي�رضع بت�صكيل جلان لتق�ص��ي م�صري عقارات الدولة. 
وق��ال ع�صو اللجنة ،عب��د الكرمي عبطان ، يف ت�رضي��ح ل�»اجلورنال« اإن 
مل��ف عقارات الدولة من امللف��ات املهمة التي لو مت ارجاعها اىل الدولة 

لكان من املوؤكد تخلي�س البالد من االزمة االقت�صادية الراهنة. 
الد�صتوري��ة )83 و84و85و86( جتي��ز  اأن امل��واد  واأ�ص��اف عبط��ان، 
ملجل���س الن��واب ان ي���رضع بت�صكي��ل جل��ان اأو جتميع اكرث م��ن خم�صني 
ت�رضيح��ًا خ��الل م��دة �صنة ون�صف.  واأك��د ان ملف عق��ارات الدولة مهم 
وم��ن الواج��ب ارجاع��ه اىل الدول��ة واىل وزارة املالية لك��ون  من حقها 

الت�رضف بهذه العقارات. 

واأو�ص��ح ان جلن��ة النزاهة ج��ادة وم�رضة عل��ى ارجاع عق��ارات الدولة 
اىل الدول��ة، م�صت��دركا بان هناك تلك��وؤ يف عملية ك�ص��ف بع�س االمالك 
وعائديته��ا. من جهتها اكدت اللجنة القانونية النيابية ان التجاوز على 
ام��الك الدول��ة يع��د نوعًا م��ن االحتيال واالعت��داء على االم��وال العامة 
ويتطل��ب م��ن اجلمي��ع االح�صا���س بامل�صوؤولي��ة. وطالب ع�ص��و اللجنة ، 
ام��ني بك��ر، يف ت�رضي��ح ل�»اجلورنال« ب���رضورة ان تخ�ص���س االحزاب 
مق��ار خا�ص��ة بها بعيدا عن عقارات الدولة واالم��الك العامة.  واأ�صاف، 
اأن  التج��اوز عل��ى االم��الك العام��ة ي��دل على ف�ص��ل هذه االح��زاب، فما 
بن��ي عل��ى باطل فه��و باطل، كما ان الدول��ة تقع على عاتقه��ا م�صوؤولية 
اتخ��اذ االج��راءات ال�صارمة بح��ق املتجاوزين.  واأك��د ان الدولة تتحمل 
ج��زءا كبريا م��ن امل�صوؤولية لكونه��ا مل تقم بخطط ا�صا�صي��ة  للتنمية يف 
بغداد واملحافظات اأو بناء مواقع بديلة وجديدة لهذه االحزاب.  واأو�صح 

ان منظم��ات املجتمع امل��دين تقع على عاتقها حتم��ل امل�صوؤولية كاملة 
، النه��ا يف وق��ت تطالب بحق��وق املواطن��ني فمن الواجب اتخ��اذ  مقار 
�صليمة من الناحي��ة القانونية وبعدها تتحرى عن ا�صتحقاقها يف تقدمي 
الدع��م للمواطن��ني. اأما وجه��ة النظر القانونية، فقد ذهب��ت ابعد من ذلك 
ح��ني اأكدت ان من حق االدعاء العام املطالبة باحلق العام. واأكد اخلبري 
القان��وين اأمني اال�صدي يف ت�رضيح ل�»اجلورن��ال«، اإن  هناك نوعني من 
اال�صتي��الء، االول ا�صتي��الء عل��ى العق��ارات ال�صكنية العائ��دة اىل الدولة 
وتتطل��ب معاجلتها الرجوع اىل ق��رار جمل�س قيادة الث��ورة املنحل رقم 
36 وعقوبت��ه ال�صجن ع�رض �صن��وات ودفع غرامة �صعف املبلغ اذا كان 
العقار م�صتاأجراً باأجر املثل.  واأ�صاف اال�صدي، اأما النوع الثاين اذا كانت  
العق��ارات املتجاوز عليه��ا موؤ�ص�صات وعلى �صبيل املث��ال مطار املثنى، 

ق�صور النظام ال�صابق، فتقام دعوة منع معار�صة يف حمكمة البداءة. 

اته��م قيادي ب��ارز يف احل�صد ال�صعبي ، االثن��ني ، حر�س نينوى 
بالعمل عل��ى تنفيذ اجندة تخريبية الث��ارة الفتنة يف املو�صل 
وان وج��وده �صيا�ص��ي اكرث مما ه��و قتايل.  وق��ال القيادي يف 
القي��ادات ال تعط��ي  ل�وكال��ة »اجلورن��ال ني��وز«ان  ت�رضي��ح 
امل�صاح��ة الكافي��ة حلر���س نين��وى خ�صي��ة من ان تك��ون حالة 
م��ن االحتكاك م��ع املقاتلني االخرين �صواء بابلي��ون او ال�صبك 
لذل��ك ُح��دد عملهم مب�صاح��ات . وا�ص��اف  ان تدربيهم من قبل 
الق��وات الرتكية هو ال��ذي يجعل هناك عالم��ات ا�صتفهام على 
وجودهم وهناك حالة من االرتياب لدى احل�صد جتاههم ،الفتًا 
النظ��ر اىل ان م�ص��ك االر�س من قبل حر���س نينوى هو من اجل 
هيمن��ة �صيا�صي��ة .ويف ال�صياق ذات��ه قال الناط��ق با�صم وزارة 
الدف��اع حمم��د اخل���رضي ، يف ت�رضي��ح ل��� »اجلورن��ال نيوز« 
ان انط��الق الق��وات الربية لتحري��ر تلعفر مره��ون باعالن من 
قي��ادة عمليات قادم��ون يانينوى التي يقوده��ا الفريق الركن 

عب��د االمري ي��ار اهلل .واو�ص��ح ان  ما يج��ري االن من �رضبات 
جوي��ة منذ مدة لي�صت بالق�صرية هو باالعتماد على املعلومات 
اال�صتخباراتي��ة املوثق��ة ال��واردة م��ن اهايل تلعف��ر واعطائهم 
االه��داف اال�صرتاتيجي��ة املهم��ة جدا م��ا يزيد من ذع��ر داع�س 
داخ��ل تلعف��ر. وب��ني اخل���رضي ان الق��وات امل�صارك��ة ونوعية 
اال�صلحة التي �صُت�صتخدم ه��ي من اخت�صا�س عمليات قادمون 
يانينوى وهي من �صتحدد نوع و�صكل وعدد القوات امل�صتخدمة 
يف املعرك��ة ، م�صريا اىل ان قادم��ون يانينوى هي من �صتحدد 

م�صاركة حر�س نينوى من عدمها .
بينم��ا ج��اء رد الناطق با�صم حر�س نين��وى زهري اجلبوري يف 
ت�رضي��ح خا�س ل��� »اجلورنال ني��وز« ان القائد الع��ام للقوات 
امل�صلح��ة وقائ��د عملي��ات قادم��ون يانينوى هما م��ن يقرران 
القطاعات التي تدخل تلعفر ،واكد ان  تلعفر �صتقوم باقتحامها 
الفرق��ة االوىل والفرق��ة الثالث��ة م��ن جهاز مكافح��ة االرهاب 
وقطاع��ات من اجلي���س العراقي واحل�ص��ود �ص��واء الع�صائرية او 

ال�صعبي او حر�س حدود. 

جهات من خارج العراق تقود انقالبات على قادة األحزاب       

 مصادر: قيادات »كبيرة« تفكر بالهجرة في حال فشلها باالنتخابات المقبلة خوفًا من المساءلة القضائية

هل تعود عقارات الدولة إلى الدولة.. الوزراء المتعاقبون على المالية منحوها ألحزابهم بطرق ملتوية!!

الحشد الشعبي ينشر غسيل حرس النجيفي: وجوده بتحريض تركي وغايته خلق اقتتال داخلي

برلمانية تكشف المستور: 
الكبار وزعوا »كعكة« المفوضية الجديدة 

مهددًا برفضه في حال عدم تنفيذها.. 
ثالثة شروط من طالباني للقبول باالستفتاء

بغداد- سهير الربيعي 

بغداد - عمر عبد الرحمن 

بغداد ـ فاطمة عدنان

بغداد - الجورنال

بغداد- هيفاء القرة غولي 

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

مدربه: أيمن حسين يمتلك 
جينات »السفاح«

3000 آالف عائلة مشبوهة في مخيم الخالدية والحزب اإلسالمي يسخر منظمات مدنية لدعم المحافظ المقال !!

عائلة الدفتري..كيف تولى أربعة من 
أبنائها منصب أمين العاصمة؟
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