
واخلطر  احل�سد  منع  حتى  اأو  غزير  ب��رزق  الرغبة  مع 
على  الكثريون  يتهافت  الفتيات،  قلوب  اأ�رس  اأو  املميت 
بهدف  العاثر،  احلظ  من  للخروج  واملحاب�س"  "اخلرز 

زيادة الثقة باأنف�سهم وجعل الأمور مطاوعة لهم. 
يف منطقة ال�سنك و�سط بغداد على قارعة ال�سارع العام 
حيث يتزاحم املارة وتتداخل اأ�سوات الباعة املتوجلني، 
الأحجار  من  ب�ساعته  عر�س  يف  �سامل  كرمي  ينهمك 
واخلوامت التي فر�سها على الأر�س.   يحاول �سامل )43 

اعجبتهم  الذين  الزبائن  جلب  املحافظ،  مبنظره  عامًا( 
�سبه  فاجليوب  بها،  يحدقون  وباتوا  ب�ساعته  بع�س 
خاوية والعمل قليل، و�سامل وزبائنه يبحثون عن منعة 
ويكلل  برغبته،  منهم  كل  يحظى  اأن  اأجل  من  متبادلة، 
احل�سن.  والفاأل  احلظ  جتلب  اأحجاره  اإن  بالق�سم  عمله 
منها  ي�ستفيد  ل  ملاذا  واخلري،  الرزق  جتلب  كانت  "لو 
حيدر  يقول  هكذا  غنيا؟!"،  وي�سبح  البائ�س  �ساحبها 
بينما   ،» ل�»اجلورنال  حديث  يف  عاما(   38( �سلمان 
اأن يالحظه  ارت�سمت على وجهه ابت�سامة عري�سة دون 
بخرافة  اقتنع  اإذا  "الإن�سان  �سلمان،  وي�سيف  البائع.  

اقتناء  من  مانع  ل  لكن  غبي،  فهو  الأح��ج��ار  منفعة 
الزينة  من  نوعا  ي�سفي  خامت  لب�س  اأو  منها  الكرمية 
اجلميلة ملرتديه، اأما العتقاد التام بقدرات خارقة لها 

فهو �سذاجة". 
"بع�س  اأن  ت��رى  فهي  عاما(،   71( علي  �سربية  اأم��ا 
الأحجار الكرمية فعال حتمي الإن�سان من احل�سد وحت�سن 
احلال، ملا حتتويه من قوى خفية"، مبينة اأن "البع�س 
ال�رسر  لإحل��اق  اخل��رز  من  خا�سة  باأنواع  ي�ستعينون 
بخ�سومهم اأو ت�سهيل ما ي�سعب عليهم".   لكن ثمة اأبعاد 
نف�سية وعلمية لهذه الظاهرة املتف�سية يف املجتمع منذ 

القدم، حيث تقول املخت�سة الجتماعية وداد حممد يف 
على  العراقي  "املجتمع  اإن  نيوز«،  ل�»اجلورنال  حديث 
وعانى  ال�ستقرار  معنى  يعرف  مل  طويلة  عقود  امتداد 
على الدوام من الأزمات، الأمر الذي ولد اإنطباعا عاما 
من الإحباط واخلوف من امل�ستقبل، لذلك تف�ست اخلرز 

وال�سعوذة من اأجل تغيري الأقدار". 
بالواقع  هو  الأ�سياء  لهذه  "امليل  اأن  حممد،  وتو�سح 
الأمرا�س  ومواجهة  احلال،  �سيق  من  للهروب  حماولة 
يف  ينعك�س  وهمي  اآم���ان  ع��ن  وبحثا  الجتماعية، 
عبد  نف�س،  علم  ا�ستاذ  اأم��ا  �سلبي".   ب�سلك  املح�سلة 

واخلرز  بالأحجار  التعلق  يعزو  فهو  اإبراهيم،  الكرمي 
ما  غالبا  خملوق  لأنه  لالإن�سان،  النف�سي  "الو�سع  اىل 
يبحث عن ما ي�سنده ويزيل �سعفه يف مواجهة م�ساعب 
احلياة"، مبينا اأن "من مير باأزمة عاطفية مثال يبحث 
مثال،  الفتيات  بقلوب  للفوز  فتكون  للمحبة  خرز  عن 
وامل��ال  ال��روة  عن  للباحثني  بالن�سبة  احل��ال  وهكذا 
المور  هذه  كل  اأن  مدركني  غري  الفقر،  اإزال��ة  اأجل  من 
الإن�سان  �سخ�سية  بقوة  يتعلق  والأخر  مقدر  منها  جزء 
الرجال  اأخذ  والأزم��ات،  ونتيجة احلروب  ومثابرته".   
يبحثون عن خرز �سد الر�سا�س واأخرى للرزق يف زمن 

على  جمرب  "الإن�سان  اإن  اإبراهيم،  وي�سيف  احل�سار. 
النف�س، عندها  تروي�س  له  الأف�سل  للرزق ومن  ال�سعي 
ميكن اأن تكون بع�س الحجار الكرمية التي فيها طاقة 
النف�سية،  الناحية  اأن تكون عامال م�ساعداً من  اإيجابية 
للعقل  مناق�س  اأمر  فهذا  باملطلق  عليها  التكال  اأما 
العراق،  يف  ت�سود  الغيبية  الثقافة  اأن  يذكر  والدين".  
الذي  الأمر  �سواء،  على حد  النخب  الب�سطاء  النا�س  بني 
يجعل العتقاد بالقوة اخلارجة للخرز كبريا جدا، فهي 
تقلب  اأن  ميكنها  القدر" التي  "طاقة  ملحبيها  بالن�سبة 

حالهم وتفعل امل�ستحيل.
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اىل  ا�ستنادا   2015 ال��ع��ام   من  اب  يف  العبادي  ق��رر 
املادة )78( من الد�ستور وتفوي�س جمل�س النواب، اإلغاء 
املنا�سب الوزارية لربع وزارات، ودمج اربعة اخرى، يف 
حزمة ا�سالحات طالب بها متظاهرون انذاك، لكن اليوم 
ت�سكيل احلكومة  ال�رسية حول  الغرف  يدور حديث داخل 
املقبلة بعد النتخابات با�سافة وزارات اليها او ارجاع 
مر�سح  الف   7 من  اكر  وينتظر  الغيت.  او  دجمت  من 
لالنتخابات الت�رسيعية يف دورتها الرابعة الظفر ب�329 
وت�سكيل  العراقي  ال�سعب  ليمثلوا  الربملان  يف  مقعدا 
املدجمة  ال��وزارات  اعادة  يتم  قد  التي  اجلديدة  احلكومة 
امل�سادر  وحتدثت  �سيا�سية.  م�سادر  ح�سب  وامللغاة  
التي  ال�88  والكيانات  الكتل  "وفق  انه  ل�»اجلورنال« 
�سيمثلها النواب اجلدد ومن �سيفوز بولية برملانية ثانية 
اخرى  او  الغيت  وزارات  بارجاع  مطالب  هناك  اوثالثة 

دجمت من يف احلكومة احلالية".
بني  جتري  مكثفة  �رسية  مباحثات  "هناك  ان  وا�سافت 
من  وامللغاة  املدجمة  الوزارات  لعادة  ال�سيا�سية  الكتل 
ملن  دعمها  �ستعلن  التي  الح��زاب  على  تق�سيمها  اجل 

يحقق لها ماتريد عن ت�سكيل احلكومة اجلديدة".
وائل  القا�سي  احلايل  واملر�سح  ال�سابق  النائب  ويقول 
اعداد  بامكانه  املقبل   ال��وزراء  رئي�س  ان   عبداللطيف 
قائمة بالوزارات التي يحتاجها لدارة دفةاحلكم لربع 
ومباحثات  لقاءات  وجود  عن  كا�سفا  قادمة"،  �سنوات 
لختيار رئي�س الوزراء املقبل دون التفاق على �سخ�سية 

معينة".
"ل  انه  »اجلورنال«  ل�  حديث  يف  عبداللطيف  وي�سيف 
يوجد قانون م�رسع مينع زيادة او نق�سان عدد الوزارات 
يف احلكومة العراقية، ومن املمكن اعادة الوزارات التي 
ابقاء  ال�سابق  الربملاين  وانتقد  دجمها".  او  الغاءها  مت 
من  اكر  مرور  من  الرغم  على  وزير  دون  املالية  وزارة 

بتهم  زيباري  هو�سيار  وزيرها  اقاله  على  ون�سف  عام 
نادية  الجتماعية  الباحثة  طالبت  جهتها  من  ف�ساد". 
وزارية  وحقيبة  وزارة  املقبلة  احلكومة  بت�سمني  جعفر 
للمراة، لعطاءها حقوقها التي مل ت�سطيع لها جلنة املراة 

الربملانية حتقيقها.
العراقية  "املراة  ان  قائلة  ل�»اجلورنال«  جعفر  وحتدثت 
اعطائها  يتم  ومل  والنزوح  والتهجري  القتل  من  عانت 
ب�سوؤوؤنها  تهتم  وزارة  ه��ن��اك   كانت  ول��و   حقوقها، 
يف  معينة  مبطالب  تطالب  او  مقرتحا  تطرح  ان  فيمكن 
للت�سويت عليها وارجاع جزء ب�سيط من  الوزراء  جمل�س 
حقوقها". من جانبه  يرى ع�سو جمل�س حمافظة الب�رسة 
من  ال���وزارت  اع��ادة  عن  "احلديث  ان  ال�سليطي  احمد 
�سالحية احلكومة املقبلة وهي معنية بهذا المر، والغاء 
جاء من الرتهل احلا�سل فيها انذاك، واعادتها يف الوقت 
ال��وزارات  بتقلي�س  طالب  العك�س  بل  مربر  غري  احل��ايل 
املوجودة". وا�ساف ان "حكومة الب�رسة تامل بان يتم 
نقل ال�سالحيات  اليها من الوزارات  كما ن�س الد�ستور".  
ي�سار اىل ان رئي�س الوزراء قرر يف اب من العام 2015 
الوزارية  واملنا�سب  الوزراء  رئي�س  نواب  منا�سب  اإلغاء 
امل��راأة  ل�سوؤون  الدولة  ووزارة  الإن�سان  حقوق  ل��وزارة 
ووزارة الدولة ل�سوؤون املحافظات و�سوؤون جمل�س النواب 
ووزارة الدولة، ودمج وزارة العلوم والتكنولوجيا بوزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي ودمج وزارة البيئة بوزارة 
ال�سحة ودمج وزارة البلديات بوزارة العمار وال�سكان 
وتتكون  الثقافة.  بوزارة  والآثار  ال�سياحة  وزارة  ودمج 
اخلارجية،  هي:  وزارة   22 من  حاليا  العراقية  احلكومة 
واملعادن،  ال�سناعة  املالية،  الكهرباء،  النفط،  النقل، 
والبيئة،  ال�سحة  الجتماعية،  وال�سوؤون  العمل  التخطيط، 
العدل، ال�سباب والريا�سة، التعليم العايل والبحث العلمي، 
الرتبية، الزراعة، الت�سالت، التجارة، العمار وال�سكان 
الثقافة،  املائية،  املوارد  الدفاع،  الداخلية،  والبلديات، 

الهجرة واملهجرين.

بغداد_اجلورنال: اأعلنت امانة بغداد ،الأربعاء، عن اإزالة ع�رسات الدعايات النتخابية املخالفة لل�سوابط والتعليمات 
بالتن�سيق مع املفو�سية العليا امل�ستقلة لالنتخابات . وذكرت مديرية العالقات والعالم يف بيان ان " الدوائر البلدية 
الن�سب  وقرب  العا�سمة  يف  املهمة  ال�ساحات  من  عدد  يف  لل�سوابط  املخالفة  النتخابية  الدعايات  ع�رسات  اأزالت 
وتثبيت  واملمرات  والر�سفة  الري  مبنظومة  ال�رسر  واأحلاق  ت�سويهها  مت  التي  املزروعة  الو�سطية  اجلزرات  وكذلك 
مبتابعة  م�ستمرتان  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا  واملفو�سية  بغداد  " اأمانة  ان  وبينت   . " احلفر  بطريقة  الدعايات 
املخالفات واتخاذ الجراءات القانونية بحق املخالفني". وا�سافت ان " ال�سوابط التي اأعدتها اأمانة بغداد بالتعاون 
مع املفو�سية ت�سمنت منع تثبيت لوحات الدعاية النتخابية باإ�ستعمال ا�سلوب احلفر يف اجلزرات الو�سطية وار�سفة 
يقل  التي  الو�سطية  اجلزرات  ا�ستعمال  وعدم  للوحات  قواعد  بعمل  ذلك  عن  وال�ستعا�سة  العامة  واحلدائق  ال�سوارع 

عر�سها عن )2( مرتين وعدم ن�سب اللوحات مبحيط ال�ساحات والنافورات والن�سب والتماثيل " .

 مع ا�ستتباب الأمن اأكر يف بغداد، تزايدت مطالبات 
مهامه  اىل  ليعود  فيها  املتمركز  اجلي�س  اخ��راج 
ال�سا�سعة  احلدود  حماية  على  ترتكز  التي  الأ�سلية 
اأجهزة  مع  املهام  تداخل  وليزيل  اجل��وار،  دول  مع 
العا�سمة  حولت  طوال  �سنوات  بعد  الداخلي،  الأمن 
اىل اأ�سبه ما تكون بثكنة ع�سكرية لداع اأمنية ملحة.   
ح�ساب  على  ك��ان  طاملا  امل��دن  يف  اجلي�س  متركز 
كم   1200 �سوريا،  مع  العراق  تف�سل  كم   670
عن  ف�سال  الكويت،  مع  كم  و200  اإيران،  مع  اأخرى 

اىل  الأردن،  مع  كم  و181  ال�سعودية،  مع  كم   814
الأمني،  امللف  قيادة  ب�ساأن  الأدوار  ت�سارب  جانب 
اجلي�س  فراغ  �سي�سد  كيف  قائما،  ال�سوؤال  يبقى  لكن 
الأمنية  ال�سوؤون  يف  اخلبري  للحدود؟.   اإخراجه  عند 
قيادة عمليات  اأبو رغيف و�سف  فا�سل  والع�سكرية 
عدة  يربط  الذي  "رقليرت"  بجهاز  ا�سبه  باأنها  بغداد 
"واجباتها  اأن  مو�سحا  مهامها،  وي���وزع  اأج���زاء 
املتمثلة  الأمنية  املوؤ�س�سات  جميع  بربط  تتلخ�س 
املخابرات  وجهازي  والداخلية  الدفاع  ب��وزارت��ي 
وتوحيد  الأم��ن��ي  اجلهد  لتن�سيق  الوطني  والم���ن 

املعلومة ال�ستخبارية،

عن  الكرد�ستاين،   الدميقراطي  احل��زب  ك�سف 
لقاء مرتقب بني رئي�س الوزراء حيدر العبادي 
نيجرفان  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  ورئي�س 
اجلانبني  اأن  اإىل  م�سريا  ارب��ي��ل،  يف  ب���ارزاين 
�سيبحثان امللفات العالقة ا�ستكمال ملباحثات 

بغداد وميونخ.
وقال القيادي باحلزب عبد ال�سالم برواري يف 
وبارزاين  العبادي  لقاء  ان  �سحفي    ت�رسيح 

للقاءات  مكمال  ارب��ي��ل،ي��اأت��ي  حمافظة  يف 
ميونخ  مدينة  يف  اجلانبني  بني  ح�سلت  التي 
“اللقاء  ان  مبينا  وغريها”،  وبغداد  الملانية 
واملركز  الإقليم  اأو���س��اع  عن  احلديث  ي�سهد 
وق�سية النتخابات التي �ستجري ال�سهر املقبل.
حمافظة  يف  الن�رس  ائ��ت��الف  رئي�س  وك���ان 
ر�سيد  ابراهيم  كرد�ستان  باقليم  ال�سليمانية 
ال��وزراء  رئي�س  عزم  عن  الثالثاء  ام�س  ك�سف 
غد  ي��وم  املحافظة  زي���ارة  ال��ع��ب��ادي  ح��ي��در 

الربعاء.

 
وزارت��ي  من  عقودهم  املف�سوخة  املنت�سبني  من  ع��دد  ا�سطر 
بعد  اخلدمة  اىل  لعادتهم  مالية  مبالغ  لدفع  والدفاع  الداخلية 
املوازنة  قانون  م�رسوع  يف  مادة  على  النواب  جمل�س  ت�سويت 
ي�سدرها  تعليمات  وفق  وظيفية  درج��ات  تخ�سي�س  تت�سمن 
املف�سوخة  ع�رسات  م�ستمر  ب�سكل  وينظم   الوزراء".  جمل�س 
للخدمة  باإعادتهم  للمطالبة  بغداد  و�سط  تظاهرات  عقودهم 
موجهني نداءات اىل رئي�س الوزراء حيدر العبادي لإعادتهم اإىل 
اخلدمة نظرا للظروف التي ميرون بها. ويقول رئي�س الوزراء يف 
موؤمتره ال�سبوعي الذي يعقد كل ثالثاء من ال�سبوع ان احلكومة 
امل�سفّرة  ب�ساأن  والداخلية  الدفاع  وزارتي  اىل  تعليمات  اعطت 
رواتبهم وهي تعليمات وا�سحة. وا�سار اىل انه ليريد اعادة  كل 
من ترك اجلي�س وال�رسطة اثناء احلرب مع الرهاب، لكن هنالك 
من لهم ا�سبابهم وهم معذورون. ويقول )و.ح (  منت�سب يف وزارة 
الدفاع مت ف�سخ عقده بعد ت�رسبه عن اخلدمة ابان دخول تنظيم 
داع�س الرهابي يف عام 2014 ، ل�»اجلورنال« ان "احد ال�سباط 
اذا  ا�سمه  الدفاع طلب منه مبلغا ماليا مقابل تدقيق  يف وزارة 
كان �سمن قائمة املف�سوخة عقودهم او املطرودين من اخلدمة". 
عودة  ق��رار  على  الربملان  ت�سويت  "بعد  ان��ه  )و.ح(  وي�سيف 
الع�سكرية  ملعرفة  الوحدات  بداأنا مبراجعة  املف�سوخة عقودهم، 
هناك  وجدنا  املفاجئ  ان  ال   ، جديد  من  اللتحاق  تفا�سيل 
م�ساومات من قبل قادة ع�سكريني لدفع مبالغ مالية قد ت�سل من 
الف اىل اربعة الف دولر او  اكر  حتى يتم ادراج ال�سماء يف 
اي وجبة ت�سدرها وزارة الدفاع عند تخ�سي�س درجات وظيفية 
ح�سب  قرار الربملان. فيما يروي منت�سب اخر )ه.م(  مت ف�سخ عقده 
بعد هروبه يف عام 2014 تفا�سيل امل�ساومة التي تعر�س لها 
من قبل احد ال�سابط بدفع مبلغ مايل  مقابل التعهد برفع ا�سمه 
اىل القوات الربية "، لفتا اىل ان احد ال�سباط حدد  ا�سعار العودة 

ح�سب املحافظة واجلهة املف�سوخ عقده منها".
وا�سار اىل ان هناك جهات ت�سعى ل�ستغالل املنت�سبني املف�سولني 
واملف�سوخة عقودهم انتخابيا باعطائهم وعود لعادتهم مقابل 

ا�ستثمار  ا�سواتهم انتخابيا. من جهته ع�سو جلنة المن والدفاع 
املف�سوخة  من  ال�سكاوى  مئات  ورود  عن  ك�سف  الربيعي  موفق 
عقودهم اليه بعد تعر�سهم اىل عمليات ابتزاز ودفع مبالغ ماليه 
مقابل اعادتهم اىل اخلدمة، مطالبا بفر�س القانون على هولء 
"على  انه  ل�»اجلورنال«  حديث  يف  الربيعي  وا�ساف  املبتزين. 
لعادتهم  والدفاع  الداخلية  وزارتي  اىل  اليعاز  الوزراء  رئي�س 
اىل اخلدمة بعد ا�سدار القانون اخلا�س بهم يف جمل�س النواب". 
ول  لالبتزاز  تعر�سوا  عقودهم  املف�سوخة  من  "الكثري  ان  وبني 
ي�ستطيعون التحدث خوفا من اجلهات التي ابتزتهم ومن الدوافع 
اي  يبتز  من  �سيعاقب  العراقي  "القانون  ان  موكدا  الع�سائرية"، 
مواطن عراقي وخ�سو�سا املنت�سبني املف�سوخة عقودهم". ويقول 
رئي�س جلنة المن والدفاع يف جمل�س النواب حاكم الزاملي ان 

داخل  بقانون  اقر  عقودهم  واملف�سوخة  املف�سولني  اعادة  "امر 
جلنة  ان  مبينا   ،2018 للعام  العام  املوازنة  و�سمن  الربملان 
حكومية تتوىل لمر و�ستخرج بتو�سيات حل�رس اعداد املف�سوخة 
ل�»اجلورنال«  حديث  يف  الزاملي  وي�سيف   ." الكبرية  عقودهم 
ب�سان  بتو�سيات  للخروج  جلنة  �سكل  الوزراء  رئي�س  "مكتب  ان 
واكد  الع�سكرية".  الدوائر  على  لتعميمها  عقودهم  املف�سوخة 
اللحظة،  لغاية  ت�سدر  مل  العودة  اج��راءات  ب�ساأن  "تعليمات  ان 
منوها   ،"2017 لغاية   2007 من  اجلميع  �سمل  العادة  وقرار 
واعالن  تعليمات  ب�سدور  البع�س  يتبعها  التي  "الجراءات  ان 
�سخ�س  اي  بامكان  ولي�س  ال�سحة  من  لها  ا�سا�س  ل  ا�سماء 
من  املكلفة".  اللجنة  من  التعليمات  �سدور  دون  منت�سب  اعادة 
اأن  اللويزي  جهته اكد  النائب عن حمافظة نينوى عبد الرحمن 
املن�سور  املوازنة  قانون  املف�سوخة عقودهم بح�سب  اعادة  قرار 
حيدر  الوزراء،  جمل�س  رئي�س  األزم  الر�سمية،  الوقائع  جريدة  يف 
العبادي، باإرجاعهم". وقال اللويزي  “بعد ن�رس قانون املوازنة 
يف   )4485( بالعدد  العراقية  الوقائع  جريدة  يف  الحتادية 
2018/4/2، تن�س املادة )50( اخلم�سون من القانون امل�سار 
اإليه، على اأنه )على جمل�س الوزراء تخ�سي�س الدرجات الوظيفية 
املف�سولني  والداخلية  الدفاع  وزارتي  و�سباط  منت�سبي  لإعادة 
جمل�س  ع��ن  ت�سدر  لتعليمات  وفقا”  عقودهم  واملف�سوخة 

الوزراء(”.
واأو�سح، اأن “الن�س ورد ب�سيغة الإلزام )على( مبعنى اأن جمل�س 
منت�سبي  بعودة  اخلا�سة  الدرجات  بتخ�سي�س  ملزم  ال��وزراء 
الأجهزة الأمنية. واأن هذه العودة ت�سمل ال�سباط واملراتب، كما 
ت�سمل ت�سمل الهاربني واملف�سوخة عقودهم، من وزارتي الدفاع 

والداخلية”.
وا�سدرت اللجنة الأمنية يف جمل�س حمافظة ذي قار ، تو�سحيًا 
الدفاع  منت�سبي  من  عقودهم  املف�سوخة  عن  العفو  ق��رار  عن 

والداخلية.
يف  القانونية  ” الدوائر  اأن  املو�سوي  جبار  اللجنة  رئي�س  وذكر 
املف�سوخة  معامالت  برتويج  ب��داأت  املحافظة  �رسطة  مديرية 

عقودهم وح�سب ال�سوابط التي و�سعت يف هذا القرار”.

مباحثات سرية العادة 8 وزارات مرشقة في الحكومة المقبلة
بين االغراء واالرضاء

تصل لـ 4 االف دوالر.. المفسوخة عقودهم يتعرضون لالبتزاز مقابل العودة الى الخدمة

أمانة بغداد تزيل عشرات الدعايات االنتخابية 

بين الداخل والحدود .. بغداد ثكنة 
عسكرية بانتظار عودة مدنية 

العبادي وبارزاني يستكمالن مباحثات بغداد 
وميونخ في اربيل

بغداد – خاص

بغداد – سعد المندالوي

بغداد - رزاق الياسري

بغداد - الجورنال

بغداد – دريد سلمان 

رئيس التحـــــــــــــــــرير

ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«               

قطعة االرض تعطل تنفيذ رابع اكبر 
مشروع استثماري في الشرق االوسط

مع السالمة للفقر.. قوى خفية تغني دون عناء على قارعات طرق بغداد 

الصقور تبحث عن التحليق والنفط يراهن 
على ارتفاع اسعاره بدوري أبطال العرب
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