
نظ��م الع���رشات من اه��ايل منطق��ة املعامل �رشقي 
عل��ى  احتجاج��ا  تظاه��رات،  بغ��داد  العا�صم��ة 
�ص��وء اخلدم��ات، مهددي��ن باعت�صام��ات مفتوحة 
املن�ص��ق  وق��ال  ح��ال مل حتق��ق مطاليبه��م".  يف 
الإعالم��ي للتظاهرات عالء الفريجي يف ت�رشيح ل� 
»اجلورنال نيوز« ان" مناطق حي الن�رش واملعامل 

تع��اين نق�صًا كبرياً يف اخلدم��ات، كا�صفًا عن رغبة 
ل��دى اله��ايل باعت�صام��ات مفتوحة حل��ن تلبية 

املطالب".
واأ�ص��اف ان "حمافظ��ة بغداد والأمان��ة تلكاأت يف 
اجن��از امل�صاري��ع اخلدمي��ة املعطلة من��ذ �صنن يف 
منطق��ة املعامل ول تزال املناطق تعاين نق�صًا يف 
اخلدمات كاف��ة". وطالب الفريج��ي رئي�س الوزراء 
حي��در العبادي بالتدخل يف حل ازمة اخلدمات يف 

منطق��ة املعام��ل". واأ�ص��ار اىل ان" اأع�ص��اء جمل�س 
حمافظة بغداد يف منطقة املعامل مل يوؤدوا دورهم 
الفع��ال يف خدم��ة املنطقة ". ومن جان��ب اخر اأكد 
جمل�س حمافظة بغداد ان" خدمات منطقة املعامل 
تق��ع عل��ى عاتق امان��ة بغ��داد ول توج��د م�صاريع 
للمحافظة با�صتثن��اء املدار�س ".وقال رئي�س جلنة 
اخلدم��ات يف جمل���س بغ��داد ثائ��ر البه��اديل يف 
ت�رشي��ح ل� »اجلورن��ال نيوز« ان "مه��ام حمافظة 

بغ��داد تق��ع �صم��ن اط��راف العا�صم��ة اإ�صافة اىل 
ا�صناد امانة بغداد يف تقدمي اخلدمات". واأ�صاف ان 
"جمل�س املحافظة جهة رقابية ل تنفيذية ومن ثم 
فاإن خدمات مناطق املعامل تقع على عاتق امانة 
بغ��داد با�صتثناء بع�س امل�صاري��ع منها املدار�س". 
وت�صهد مناطق اأطراف العا�صمة بن احلن والآخر 
تظاه��رات واعت�صام��ات مفتوح��ة ينظمه��ا اأهايل 
املناط��ق للمطالبة بتقدمي خدمات ملناطقهم". اىل 

ذل��ك قال نائ��ب رئي�س احتاد اجلمعي��ات الفالحية 
يف النج��ف جبار ح�صن خ�صان ل�»اجلورنال نيوز« 
ان "وزارة امل��وارد املائي��ة اخفقت يف م�صداقيتها 
ومل ت��ِف بوعوده��ا للفالح��ن" مبين��ا اأن��ه "لأكرث 
م��ن ع�رشة اأي��ام مت قطع املياه ع��ن ارا�صي زراعة 
ال�صل��ب وب��داأ امل��زروع بالتهال��ك "مطالب��ًا وزارة 
امل��وارد املائية ببقائها على عهده��ا الذي قطعته 
املي��اه  من�ص��وب  بزي��ادة  الفالحي��ة  للجمعي��ات 

لالرا�ص��ي الزراعية" موؤكداً ان "املزارعن يهددون 
بالتظاه��ر والعت�صام اذا مل تنفذ مطالبهم ومل تِف 
وزارة امل��وارد املائية بوع��ود توفري مياه ال�صقي". 
ومل ت��زرع اغل��ب الرا�ص��ي الزراعي��ة يف النج��ف 
ال�رشف مبح�ص��ول ال�صلب خ��الل 3 �صنوات ب�صبب 
�صح��ة املياه وغي��اب خط��ط التوزيع الع��ادل لها، 
ف�ص��اًل ع��ن تاأخ��ر ���رشف م�صتحق��ات املزارع��ن 

لالأعوام املن�رشمة .
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تر�صيق  اإمكانية  خمتلفة،  �صيا�صية  كتل  من  نواب  ا�صتبعد  الدعمي:  حيدر   – بغداد 
التحالف  عن  النائب  املقبلة.وقال  الربملانية  الدورات  يف  العراقي  الربملان  اأع�صاء 
الوطني علي الفيا�س يف ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز«، ان "ق�صية تقلي�س عدد اأع�صاء 
الربملان العراقي للدورات املقبلة اثارت جدل كبريا داخل اأروقة الربملان ول ميكن تر�صيقه 
ح�صب الد�صتور العراقي". وعن احت�صاب رواتب تقاعدية لأع�صاء الربملان، اأو�صح ان "الرواتب 
التقاعدية للنواب حق م�رشوع كاأي موظف يف الدولة العراقية" م�صريا اىل ان "الربملان يف طور 
اىل  النظر  االفيا�س  ولفت  الدرا�صي".  والتخ�ص�س  اخلدمة  التقاعدية ح�صب  للخدمة  درا�صات  اجراء 
"وجود قاعدة تقاعدية يخ�صع لها جميع اأع�صاء الربملان ". كما ا�صتبعد النائب عن احتاد القوى احمد 
امل�صهداين اإمكانية تر�صيق عدد اأع�صاء جمل�س النواب يف الدورة الربملانية املقبلة ". وقال امل�صهداين يف 
ت�رشيح ل� »اجلورنال نيوز« ان" الد�صتور العراقي اأجاز لكل )مئة األف( ن�صمة ممثال لهم يف الربملان" م�صريا 

اىل ان "قانون انتخابات الربملان متت قراءته الأوىل وُطرح من حيث املبداأ ليتم الت�صويت عليه ". 

اإ�صالح  ووع��ود  امل�صتمرة،  ال�صعبية  التظاهرات  من  الرغم  على 
مفو�صية النتخابات، وجعلها م�صتقلة بعيداً عن املحا�ص�صة احلزبية 
الربملانية  الكتل  ورائها  ومن  احلاكمة  الح��زاب  اأن  اإل  والعرقية، 
املفو�صية  ملجل�س  �صخ�صياتها  لرت�صيح  اخلفاء  يف  تتحرك  ب��داأت 
اجلديدة وعلى وفق احل�ص�س ال�صابقة لها. فقد اأكد التحالف الوطني 
العراقي ان البلد ومنذ تاأ�صي�س نظامه احلايل يف عام 2003 وحتى 
التوافق  هما  ق�صيتن  على  ال�صيا�صيون  فيه  يحر�س  اللحظة  هذه 
يف  امل�صعودي،  حممد  التحالف،  يف  النائب  وق��ال  واملحا�ص�صة. 
"العراق مل يكن ليتجاوز هذين املف�صلن  اإن  ت�رشيح ل�»اجلورنال« 
وكذلك  العراقي  ال�صعب  اىل  الويالت  جلبت  املحا�ص�صة  لن  وذلك 
اىل املجتمع الدويل والذي تاأثر بوجود داع�س والف�صاد وغريها من 
الأمور".  واأ�صاف "مازال احلديث م�صتمراً عن املحا�ص�صة خ�صو�صا 
يف املفو�صية العليا امل�صتقلة لالنتخابات، وهذه امل�صاألة تعد م�صكلة 
كبرية عندما نقول املفو�صية امل�صتقلة، وهذا يعد بحد ذاته تناق�صًا 
وا�صحًا لنها مل تكن "م�صتقلة" كما ان هناك م�صاركات يف مو�صوع 
اىل  يوؤدي  ما  املفو�صن  جمل�س  يف  املوجودة  املقاعد  عدد  تقا�صم 
يكون  ما  ودائمًا  العراقي  املواطن  قبل  من  امل�صاركة  عن  العزوف 
يف  تغيرياً  هنالك  اأن  كما  نزيهة،  غري  املفو�صية  اأن  عن  احلديث 
من  جمموعة  ظهرت  املفو�صية  ا�صتجواب  "بعد  انه  واأكد  النتائج".  
مرت�صخة  قناعات  ا�صبحت  وعندها  العراقي  ال�صعب  راآها  احلقائق 
عدم  اىل  ادى  ما  النتائج  تغري  ان  ت�صتطيع  املفو�صية  بان  تق�صي 
القيادة  بن  ما  فجوة  "هناك  ان  وبن  بالنتخابات".   القناعة 
والقاعدة، وعدم ثقة الخرية بالقيادة، لن اجلميع يعتقد ان النتائج 
غري �صحيحة، لذلك حت�صل تظاهرات يف ال�صارع العراقي بن احلن 
اي�صا  النتائج متخوفة  بتغيري  تقم  التي مل  الحزاب  والخر، وحتى 
الحزاب  من  عدد  توؤكده  ما  وهو  ح�صابها  على  النتائج  تغيري  من 

حلركة  ال�صيا�صي  املكتب  با�صم  املتحدث  اأك��د  بينما  ال�صيا�صية".  
ع�صائب "اهل احلق" ،حممود الربيعي، يف ت�رشيح ل�»اجلورنال« اإن 
"من اكرب الخطاء التي ا�رشت بالنظام ال�صيا�صي العراقي هي ق�صية 
التوافقية التي بني عليها  "الدميقراطية  اأن  املحا�ص�صة".  واأ�صاف 
املحا�ص�صة،  ال�صبب يف  2003 هي  عام  العراقي  ال�صيا�صي  النظام 
وتكوين  ال�صيا�صية  والغلبية  الغلبية،  نظام  اتباع  اىل  ندعو  لذلك 
لتجنب  والتنفيذية  الت�رشيعية  ال�صلطتن  يف  والعقوبة  معار�صة، 
عملية املحا�ص�صة".  واأ�صار اىل ان "م�صاألة املطالبة بح�صة للح�صد 
ال�صعبي  اوًل لأن احل�صد  ال�صعبي م�صاألة مرفو�صة من جوانب عديدة 
هو هيئة تابعة للقوات امل�صلحة، ومن ثم فاإنها جهة ع�صكرية ل يحق 
لها الت�صجيل، واي �صخ�س يطالب بح�صة للح�صد فهو بذلك متجاوز 

على القانون". 
كما لفت الربيعي النتباه اىل ان "حركة ع�صائب اهل احلق ل تطالب 
�صيا�صية  حركة  باعتبارها  تطالب  وامن��ا  ال�صعبي  للح�صد  بح�صة 
ح�صلت على اجازة رقم 38 وفق قانون الحزاب من دائرة الحزاب 
يف  لنها  تطالب  ان  لها  ميكن  ل  ثم  ومن  ال�صيا�صية  والتنظيمات 
"ل  انه  وبن  احل�ص�س".   وتوزيع  املحا�ص�صة  م�صاألة  �صد  ال�صل 
�صبيل لال�صالح واخلال�س من الف�صاد والف�صل يف العملية ال�صيا�صية 
اي  من  له  اىل ح�صة  يدعو  من  وكل  املحا�ص�صة  من  بالتخل�س  ال 
ويجلب  والف�صاد  املحا�ص�صة  عملية  يف  ي�صارك  هو  ر�صمية  جهة 
داخل  يف  املوجود  والداري  التنظيمي  العمل  لكل  واخلراب  الف�صل 
امل�صهد ال�صيا�صي العراقي".  واأو�صح اأن "هيئة احل�صد ال�صعبي لي�صت 
للقوات  العام  القائد  قبل  من  اأُقرت  ع�صكرية  جهة  بل  �صيا�صية  كتلة 
امل�صلحة باأمر ديواين ثم اأُقرت بقانون من قبل جمل�س النواب، ومن 
مكافحة  جهاز  مثل  ع�صكري  جهاز  ال�صعبي  احل�صد  هيئة  ف��اإن  ثم 
ان  الرهاب  مكافحة  جلهاز  يجوز  هل  الربيعي،  وت�صاءل  الرهاب، 

يطالب بح�صة يف املفو�صية او يف اي هيئة اخرى ؟
تتمة �س2

اتهم النائب عن حمافظ��ة نينوى عبد الرحمن 
اللويزي، الثنن، عنا�رش يف الجهزة الأمنية 
مدين��ة  يف  التهري��ب  ع�صاب��ات  مب�صاع��دة 
املو�ص��ل".   وق��ال اللوي��زي يف ت�رشي��ح ل��� 
»اجلورن��ال ني��وز« ان "بع���س العنا���رش من 
الق��وات الأمني��ة والف�صائ��ل امل�صلح��ة ت�صتغل 
ع�صاب��ات  مل�صاع��دة  احلكومي��ة  املنا�ص��ب 
التهري��ب يف مدين��ة املو�ص��ل". واأ�ص��اف ان 
"الق��وات الأمني��ة اغلق��ت اجل���رش الراب��ط يف 

ال�صف��ة الغربية ملنع عملي��ة تهريب �صاحنات 
النف��ط اخل��ام، م�ص��ريا اىل ان" الآون��ة احلالية 
الت��ي تعي�صه��ا املو�ص��ل انتقالية تن�ص��ط فيها 

ع�صابات البتزاز والتهريب".
واأ�ص��ار اىل ان "الع�صاب��ات الجرامية ت�صتغل 
ان�صغ��ال الق��وات الأمنية باحل��رب على تنظيم 
الإرهاب��ي يف ق�ص��اء تلعف��ر لتنفي��ذ  داع���س 
يف  الأمني��ة  الق��وات  ومتكن��ت  خمططاته��ا". 
العا�رش م��ن ال�صهر املا�صي م��ن حترير مدينة 
املو�صل بالكامل م��ن تنظيم داع�س الإرهابي 

الذي اجتاح املدينة يف عام 2014 . 

نهل��ة  الرتكم��اين  املك��ون  ع��ن  النائب��ة  ح��ذرت 
يح�ص��ل  ق��د  دميوغ��رايف  تغي��ري  م��ن  الهباب��ي، 
يف ق�ص��اء تلعف��ر ب�صب��ب ع��دم رغب��ة العائ��الت 
الق�ص��اء  اىل  بالع��ودة  النازح��ة  “ال�صيعي��ة” 
م�صتقب��ال. وقال��ت الهباب��ي ل� »اجلورن��ال نيوز«، 
ان “الرتكم��ان ال�صيع��ة يف ق�ص��اء تلعفر تعر�صوا 
اىل ح��الت تهجري ث��الث مرات، مرت��ان يف زمن 
الفتن��ة الطائفي��ة، والخ��رية اإبان �صيط��رة تنظيم 
داع���س الرهابي على الق�صاء، م��ا جعل عودتهم 
اىل الق�ص��اء �صعب��ة جدا”.وا�صاف��ت ان “الكث��ري 

م��ن العائ��الت الرتكماني��ة املوج��ودة حاليا يف 
حمافظ��ات الو�ص��ط واجلن��وب ل ترغ��ب بالعودة 
اىل دياره��ا بع��د حترير ق�صاء تلعف��ر من �صيطرة 
تنظي��م داع���س الرهاب��ي، وهذا ما يجع��ل هناك 
تخوفًا من تغي��ري دميوغرايف قد يح�صل م�صتقبال 
يف الق�ص��اء”. ودعت الهباب��ي، احلكومة العراقية 
اىل “و�صع اآلية واعطاء ال�صمانات والتعوي�صات 
لأهايل تلعف��ر بعد حترير الق�صاء لت�صجيعهم على 
الع��ودة اىل مناطقهم”.واعلن القائد العام للقوات 
امل�صلح��ة رئي���س ال��وزراء حي��در العب��ادي، فج��ر 
الحد، انطالق عملي��ات قادمون يا تلعفر لتحرير 

الق�صاء من �صيطرة تنظيم داع�س الرهابي.

ك�ص��ف القيادي يف احل�ص��د ال�صعبي ،حممود الربيعي، ع��ن ا�صباب عدم اعطاء 
حم��ور رئي�صي لق��وات احل�صد يف معرك��ة قادمون يا تلعفر. وق��ال الربيعي ل� 
»اجلورن��ال ني��وز«، ان “خط��ة عملي��ات قادمون ي��ا تلعفر و�صع��ت وحددت 
املحاور ح�صب امكانيات وق��درات �صنوف القوات المنية امل�صاركة”، مبينا 
ان “طبيع��ة املعرك��ة تتطل��ب الهتمام بق�صي��ة ال�صناد والتطوي��ق اكرث من 
الخ��رتاق لن عنا���رش تنظي��م داع�س الرهاب��ي ت�صتغل املناط��ق املفتوحة 
“مهم��ة احل�ص��د ال�صعب��ي يف ال�صن��اد  لله��روب م��ن الق�صاء”.وا�ص��اف ان 
ت�ص��كل 60 اىل %70 “، موؤك��دا ان “ق��وات احل�ص��د ملتزمة باخلط��ة المنية 
وبتوجيه��ات القائ��د العام للق��وات امل�صلحة حي��در العب��ادي”. واعلن القائد 
الع��ام للق��وات امل�صلحة رئي���س الوزراء حي��در العبادي، فج��ر الحد، انطالق 
عمليات قادمون يا تلعفر لتحرير الق�صاء من �صيطرة تنظيم داع�س الرهابي.
واك��د القي��ادي يف احل�صد ال�صعب��ي  ان "ا�صتخبارات احل�ص��د ال�صعبي تفيد باأن 
الدواع�س يف تلعفر ل يتجاوز عددهم الألفي �صخ�س والجانب منهم ي�صكلون 

نح��و 400 �صخ���س ".  وق��ال الربيعي ان "حتديد ال�صق��ف الزمني يف معارك 
داخ��ل امل��دن م�صاألة غري �صحيحة وغ��ري دقيقة"، م�صيف��ا ان " العديد وقعوا 
يف خط��اأ حتدي��د التوقيت��ات لن لكل معرك��ة ظروفها ". وا�ص��اف ان "ح�صم 
املعركة لن يكون طوياًل لأن اإمكانات القوات امل�صلحة العراقية التي تخو�س 
القت��ال يف املحاور ه��ي اكرب بكثري من املعنويات امله��زوزة واملفككة لزمر 
داع���س التي تعر�صت خل�صائر كبرية ا�صعفتها وكذلك قطع طرق المداد عنها 
وحما�رشته��ا يف الط��وق املفرو���س عليها والذي اث��ر عليها كث��ريا ".وافاد 
بالق��ول ان" املختطفن يف تلعفر يعي�ص��ون ماأ�صاة كبرية لن الق�صاء ي�صكنه 
الكث��ري م��ن ابناء املذاهب املختلف��ة ون�صاء كثريات �صب��ن، وقواتنا امل�صلحة 
تق��دم كل جهودها لتحرير العوائل ". اىل ذلك توعد احل�صد ال�صعبي برد "قا�س 
ومزل��زل" يف ح��ال تعر���س قطعات��ه اىل هج��وم ع�صكري امريك��ي تركي يف 
عملي��ة حتري��ر تلعفر . وق��ال المن العام حلرك��ة بابليون "ري��ان الكلداين" 
)قائ��د اإحدى ت�صكيالت احل�ص��د ال�صعبي( يف ت�رشيح ل��� »اجلورنال نيوز«، ان 
"قوات احل�صد ال�صعبي �صت�صارك يف جميع مناطق ق�صاء تلعفر غربي مدينة 
املو�صل م�صريا اىل اأن مهام احل�صد �صتكون قتالية وا�صناداً للقوات الأمنية ".

واأ�ص��اف ان" احل�ص��د ال�صعب��ي �صيخو���س مع��ارك التحري��ر يف الق�صاء حتى 
اآخ��ر نقطة مع القوات الأمنية ". وحذر الكل��داين من اعرتا�س اأمريكي وتركي 
لق��وات احل�صد ال�صعب��ي يف عملية التحرير متوعدا برد قا�س يف حال م�صايقة 
احل�ص��د ال�صعب��ي او امل�صا���س بقطعات��ه الع�صكري��ة". ومتكنت الق��وات الأمنية 
واحل�ص��د ال�صعبي م��ن ا�صتعادة ال�صيط��رة على منطقة الع��ربة ال�صغرية غربي 
ق�ص��اء تلعفر مبحافظة نينوى، يف حن متكن الل��واء ال�صاد�س والع�رشون يف 
احل�ص��د ال�صعبي من اقتحام وفت��ح ال�صاتر الأمامي لق�ص��اء تلعفر، ومتكن من 
قتل الع���رشات من عنا�رش تنظيم داع�س الإرهاب��ي بعد اعالن انطالق عملية 
"قادمون يا تلعفر". ورحبت القيادة املركزية المريكية، الحد، يف بيان لها 
باعالن رئي�س جمل�س الوزراء حيدر العبادي، بدء معركة حترير ق�صاء تلعفر، 
وبقي��ة مناطق حمافظة نينوى من قب�صة تنظيم داع�س. وذكر البيان انه "ما 
ب��ن 10 اآلف و 50 ال��ف مدين ما زالوا يف تلعف��ر واملناطق املجاورة لها"، 
موؤك��داً "موا�صل��ة التحالف ���رشب الأهداف بدقة لتفادي وق��وع خ�صائر بن 
املدنين".وكان القائد العام للقوات امل�صلحة حيدر العبادي اأعلن، ليل الأحد، 

انطالق العمليات الع�صكرية لتحرير ق�صاء تلعفر.

 مبال��غ تق��در باأك��رث م��ن ع�رشين ملي��ار دين��ار عراقي 
معطل��ة م��ن قبل جمل���س حمافظة ذي ق��ار لأ�صباب غري 
معلوم��ة، ه��ذه املبال��غ ه��ي اأم��وال خم�ص�صة م��ن قبل 
ال�رشكات النفطية للمناط��ق التي تقع فيها حقول النفط 
. وقال ع��الء جعفر ممث��ل ق�صاء الرفاع��ي ل�»اجلورنال 
نيوز«" اننا نته��م احلكومة املحلية بتعطيل �رشف هذه 
الم��وال مل�صالح �صخ�صية هدفها ابت��زاز �رشكات النفط 
لتغي��ري ن�صبة املناف��ع الجتماعية عل��ى ح�صاب مناطق 
اخ��رى .وذك��ر جعف��ر ان ه��ذه ال�صيول��ة هي عب��اراة عن 
م�صاريع متثل ان�صاء حمط��ة كهربائية وج�صور ومدار�س 
ومعاه��د تدري��ب ولك��ن كل ه��ذه الم��وال مازالت حتت 
اليد وم��ن دون ت���رشف، ونطالب بجدولة ه��ذه املبالغ 

ل�ص��د حاجة املدن م��ن نق�س اخلدم��ات" . اىل ذلك تنفذ 
ق��وة ا�صتخبارية خا�ص��ة مالحقة قي��ادات بعثية تعاود 
ن�صاط��ات حم�ص��ورة هدفه��ا الرتوي��ج وب��ث ال�صائعات 
والفتن��ة ب��ن املواطن��ن وعل��ى ارتباط بتنظي��م داع�س 
الإرهاب��ي . واك��د رئي���س اللجن��ة المني��ة يف جمل���س 
حمافظ��ة ذي ق��ار جبار املو�ص��وي ل�»اجلورن��ال نيوز« 
ان ع��دداً م��ن قي��ادات ح��زب البع��ث املنح��ل الذي��ن مت 
اعتقاله��م اخرياً اعرتف��وا بعقدهم اجتماع��ات �رشية يف 
مدينة النا�رشية وعلى ارتباط بتنظيم داع�س الإرهابي 
لنق��ل معلوم��ات امني��ة ح�صا�ص��ة عن حت��ركات ال�رشطة 
والعملي��ات واأماك��ن وجودها، م�ص��ريا اىل ان املعتقلن 
ك�صف��وا عن ع��ودة ن�صاط خالي��ا نائمة يف ح��زب البعث 
للعم��ل جم��ددا يف مناط��ق م��ن املحافظ��ة كالرفاع��ي 

وال�صطرة ومركز املحافظة و�صوق ال�صيوخ .

متجاهلة المطالب الشعبية باستقالليتها

دخول قوى مسلحة على الخط.. األحزاب تنقلب على اإلصالحات لضمان حصتها في مفوضية االنتخابات الجديدة !!

الحشد الشعبي: هذه أسباب انحسار عملياتنا في أطراف تلعفر والمعركة لن تكون طويلة  

منشغلة بتعقب البعثيين.. اتهام حكومة ذي قار بتعطيل 20 مليار دينار أموال المنافع االجتماعية 

اتهامات خطيرة لعناصر األجهزة األمنية 
بمساعدة عصابات التهريب في الموصل

تحذير نيابي من تغيير ديموغرافي يطال 
الشيعة في تلعفر

بغداد – هيفاء خضير

بغداد- سهير سلمان

بغداد ـ الجورنال نيوز

بغداد – حسين فالح

ذي قار - شاكر الكناني

بغداد ـ فادية حكمت 

رئيس التحرير ALJOURNAL

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

تحد كبير بين النوارس والعندليب 
لخطف البطاقة العربية

يطالبون بتدخل العبادي.. تظاهرات أطراف بغداد تحاصر العاصمة وتنسق بينها لعزلها عن العالم

هل كان فساد األحزاب وجرائم داعش 
وراء موجة اإللحاد في العراق؟


