
الزبائن،  من  مزدحمة  جموعا  "البالة"  اأ�سواق  جتتذب 
من  وغريها  امل�ستخدمة  املالب�س  اقتناء  ميكن  ففيها 
الكثري  الزهيدة  اأ�سعارها  وتدفع  وال�سلع،  املنتجات 
مف�سال  مكانا  اأي�سا  لكنها  عليها،  للرتدد  الفقراء  من 

للباحثني عن املاركات الأ�سلية غري املغ�سو�سة. 
"اأمتنى لو كنت اأملك املال، حتى اأ�سرتي مالب�س جديدة 
 45( اهلل  عبد  حممد  عنها  اأف�سح  رغبة  لأطفايل"، 
القدمية  املالب�س  بيع  حمالت  احد  داخل  وهو  عاما(، 

يف �سوق "هرج" و�سط بغداد، م�سريا لـ»اجلورنال نيوز« 
عمل  على  يح�سل  ل  وقد  يومي  باأجر  كا�سب  اأنــه  اىل 
لأيام طويلة، ويجد �سعوبة بتاأمني العي�س لعائلة التي 

ت�سم خم�سة اأبناء اىل جانب الزوجة.   
ويف  �سعب،  اأمــر  اجلديدة  "املالب�س  قائال،  وي�سيف 

البالة مالب�س حمرتمة ب�سعر زهيد". 
اإىل  الفقر  دفعها  التي  �سامي،  اأم  كحال  اهلل  عبد  و�سع 
حيث  لأبنائها،  مالب�س  ل�رشاء  البالة  �سوق  على  الرتدد 
لكن  املالب�س،  هــذه  ــرشاء  � مــن  ا�ستحي  "كنت  تقول 

متانتها ورخ�سها جعلني زبونا متوا�سال". 

وكلما تدنت الأو�ساع الجتماعية والقت�سادية يزداد 
بغداد حيث  البالة" املنت�رشة يف  "اأ�سواق  على  الإقبال 
يعر�س البائعون ب�سائعهم امل�ستعملة وتعلوا اأ�سواتهم 

ملنادات الزبائن وترغيبهم. 
ولحظت »اجلورنال نيوز«، اأن رواد هذه الأ�سواق لي�سوا 
فقط من الب�سطاء والفقراء الذين ارت�سمت على وجوههم 
مي�سورين  يبدون  منهم  الكثري  واإمنــا  البوؤ�س،  مالمح 
وياأتون رغبة باقتناء املاركات العاملية باأقل الأ�سعار. 
ويف الثناء دخل اأربعة �سبان يف منت�سف الع�رشينات 
من العمر، وهم يبدون �سعداء وانيقني، فاجتهوا مبا�رشة 

موظفون  اأنــهــم  واأو�ــســحــوا  ال�سبابية،  املالب�س  اإىل 
�سوق  زيارة  على  يوا�سبون  لكنهم  جيدا،  ويتقا�سون 
باأقل  عاملية   ومــاركــات  مــوديــالت  لـ"�سيد  البالة 
اإن  نيوز«،  لـ»اجلورنال  اأحدهم  يوؤكد  بينما  الأ�سعار"،  
"حالة مالب�س البالة ممتازة، حتى اأن الكثري منها غري 
م�ستعمل، يجري غ�سلها وكويها قبل لب�سها لتكون على 
التي  باملاركات  �سغوفون  "البع�س  يرام".   ما  اأف�سل 
ياأتي منها الكثري يف البالة، حتى تاأتينا مكاملات من 
النوع"، هكذا  اأي مالب�س من هذا  يطلبون حجز  زبائن 
انتباه  بلفت  ينهمك  بينما  داود،  اإبراهيم  البائع  يقول 

يف  و�سعت  التى  مالب�سه  اىل  العايل  ب�سوته  الزبائن 
البالة على املالب�س  عربة متحركة.  ول تقت�رشا�سواق 
التي  والألعاب  الكهربائية  فــالأدوات  فقط،  امل�ستعملة 
رواجــا  الأخـــرى  هــي  جتــد  دول،  عــدة  مــن  جلبها  يتم 
بكثري  اأجود  ال�سلع  "هذه  اأن  خالد  اأحمد  ويعترب  كبريا، 
من الأجهزة التجارية الرائجة يف الأ�سواق".   وبح�سب 
خمت�سني، فاإن "البالة" تاأتي من عدة م�سادر، اأبرزها 
املالب�س  من  ب�ساعتها  جتمع  التي  الكبرية  ال�رشكات 
القدمية الفائ�سة عن حاجة امل�ستهلكني من ذوي القدرة 
ال�رشائية العالية يف البلدان الغنية، ويتم ا�ستريادها بعد 

جمعها وتغليفها واإدخالها اإىل العراق لتباع يف بغداد 
�رشمد  امل�ستعملة  املالب�س  بائع  ويقول  واملحافظات. 
منا�سئ  من  تاأتي  ما  غالبا  البالة  "مالب�س  اإن  جالل، 
زبائن  لديهم  البائعني  "اأغلب  اأن  مــوؤكــدا  عاملية"، 
اخا�سني يواظبون على �رشاء البالت". يذكر اأن اأ�سواق 
"البالت" ازدهرت يف العراق يف عقد الت�سعينيات من 
القرن املن�رشم، نظرا للح�سار الإقت�سادي ال�سديد الذي 
فر�س على البلد اآنذاك بعد احتالل النظام ال�سابق لدولة 
املعي�سي  امل�ستوى  تدين  من  ذلك  رافــق  وما  الكويت، 

ملعظم ال�سعب العراقي.
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حول  للتفاو�س  ماكوكية  حــوارات  ال�سيا�سية   الكتل  تخو�س 
ت�سكيل التحالفات املرتقبة التي تنبثق من خاللها الكتلة الكرب 
ت�سطدم  امل�ساع  هذه  ان  ال   ، احلكومة  ت�سكيل  من  لتمكينها 
مبعوقات كثرية اهمها العامل اخلارجي الذي يلعب دورا مهما 

يف التاأثري على القرار ال�سيا�سي العراقي.
العراق  يف  نفوذهما  تعزيز  اىل  وايران  امريكا  من  كل  وت�سعى 
، اذا بدات  من خالل التاثري على حلفائها من الكتل ال�سيا�سية 
حتركات طهران  عن طريق قائد احلر�س الثوري اليراين قا�سم 
�سليماين يف حني يقوم ممثل الرئي�س المريكي بريت ماكغورك 
اربيل  من  بداها  تفاو�سية  بجولة  حاليا  العراق  يــزور  الــذي 
ايران  بني  ل�سيما  القليمي  ال�رشاع  وي�ستد  بغداد.  اىل  و�سول 
طهران  ت�سعى  اذ   ، العراق  داخل  امريكيا  املدعومة  وال�سعودية 
اىل ت�سكيل كتلة اكرب ت�سم ائتالف دولة القانون برئا�سة نوري 
املالكي وحتالف الفتح برئا�سة هادي العامري والتفاو�س مع 
الكتل  بع�س  عن  ف�سال  العبادي  حيدر  برئا�سة  الن�رش  ائتالف 
ال�سغرية و الكردية، يف املقابل ت�سعى وا�سنطن اىل ايجاد توازن 
على  املبا�رش  التاثري  ورقة  وا�ستخدام  العراقية  ال�ساحة  داخل 
قوى كردية واخرى �سنية لت�سكيل عامل �ساغط على حتركات 
ينادي  التي  الكرب   للكتلة  منا�سبة  ار�سية  توفري   يف  طهران 
حلكومة  مهيئة  لتكون  املالكي  نوري  القانون  دولة  زعيم  بها 
�ستنتهي  النزاع  جولة  فان  رفيعة   م�سادر   وبح�سب  الغلبية. 
ل�سالح حتالف جديد قريب اىل ايران يرّيح �سائرون اىل حد ما، 
حزب  من  الوزراء  رئا�سة  بخروج  م�رشوطا  �سيكون  ذلك  ان  ال 
الدعوة،  وتقدمي مر�سح ت�سوية يحظى مبوافقة داخلية وخارجية 
لت�سكيل احلكومة املقبلة، مع ابقاء دور التيار ال�سدري بزعامة 

مقتدى ال�سدر على ما كان عليه قبل النتخابات.
�سائرون و�سع عدة �رشوط مقابل  ان حتالف  امل�سادر  وتقول 
عدم تقدمي مر�سح لرئا�سة الوزراء من بينها منحه ثالث وزارات 

�سيادية وهي النفط والداخلية واملالية.
حتالفات  خم�سة  تو�سل  عن  اخرى  �سيا�سية  م�سادر  وك�سفت 
الكرب  الكتلة  لت�سكيل  وتقارب  تفاهمات  اىل  كبرية،  انتخابية 
الكبار"  "اخلم�سة  ان  اىل  م�سريا  املقبل،  الــنــواب  جمل�س  يف 

فتحوا قنوات ات�سال مع احلزبني احلاكمني يف اقليم كرد�ستان 
واحزاب كردية اخرى ل�سمان الغلبية ال�سيا�سية.

وا�سافت ان "زعيم ائتالف دولة القانون نوري املالكي، اجرى 
ال�ساحة  يف  تاأثريها  لها  �سيا�سية  كتل  قــادة  مع  مباحثات 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  اجــل  من  معًا  للتحالف  العراقية 

بالغلبية ال�سيا�سية".
الفتح  وحتالف  القانون،  دولة  ائتالف  هي:  "الكتل  ان  وبينت 
وتيار  اإياد عالوي،  بقيادة  والوطنية  العامري،  برئا�سة هادي 
جمال  بقيادة  بغداد  وحتالف  احلكيم،  عمار  بزعامة  احلكمة 
الكربويل، وذلك بعد الو�سول اإىل تفاهمات وتقاربات بني هذه 

الكتل".
طالباين  حزبي  مع  جتــري  ات�سالت  "هناك  ان  اىل  وا�ــســار 
وبارزاين، وبرهم �سالح واحزاب كردية اخرى لت�سكيل ائتالف 

ي�سمن الأغلبية ال�سيا�سية".
من جهتها، قالت جميلة العبيدي، الع�سو يف حتالف العبادي، 
مبا  بينها،  فيما  ان�سقاقات  ت�سهد  ال�سيا�سية  الكتل  "اأغلب  اإّن 
فيها حتالف الن�رش، حيث �سي�سهد ان�سحاب نواب وفقًا مل�سالح 

�سيا�سية �سخ�سية، فيما �سي�سهد ان�سمام اآخرين".
واأ�سافت، اأّن "ت�سكيل احلكومة املقبلة، �سي�سهد اأزمات �سيا�سية 
مراعاة  اأ�سا�س  على  توافقية  حكومة  بت�سكيل  �ستنتهي  كبرية، 
اأّن "ت�سكيل حكومة اأغلبية �سيا�سية  كل حزب وطائفة"، موؤكدة 
غري ممكن، بل اأمر م�ستحيل، كون الأحزاب �ستعتمد على اأ�سا�س 

امل�سالح احلزبية التوافقية".
اكد �سعوبة  فقد  احلكيم  عمار  الوطني  احلكمة  تيار  رئي�س  اما 
ومت�سكها  الكتل  زعماء  تعنت  ب�سبب  املقبلة  احلكومة  ت�سكيل 

مبوقفها.
وعلى الرغم من ت�سدر حتالف �سائرون القوائم النتخابية من 
الوزارة  �سي�سكل  اأنه  يعني  ل  ذلك  ان  ال  ال�سوات  عدد  ناحية 
القادمة ب�سبب طبيعة توزيع الكتل الكربى يف الربملان العراقي، 
اإذ يتعني على الكتلة الفائزة باأكرب عدد من املقاعد اأن تخو�س 
مفاو�سات مع الكتل الأخرى حتت قبة الربملان لت�سكيل حكومة 

توافقية، خالل ت�سعني يوما كما ي�سرتط الد�ستور العراقي.
320 حزبًا �سيا�سيًا وائتالفًا  وكان قد تناف�س يف النتخابات 

وقائمًة انتخابية، عرب 7 اآلف و367 مر�سحًا . 

اخلريجني  من  اجلدد  للمعينني  املالية  التخ�سي�سات  والبيئة،بتاأمني  ال�سحة  وزارة  جهت  اجلورنال:   - بغداد   
امل�سمولني بقانون التدرج الطبي.

يف  التخطيط  دائرة  عام  مدير  لقائها  خالل  حمود  عديلة  والبيئة  ال�سحة  "وزيرة  ،ان  بيان  يف  الوزارة  وذكرت 
امل�سمولني  اخلريجني  من  اجلدد  للمعينني  املالية  التخ�سي�سات  بتاأمني  وجهت  التميمي،  ح�سني  علي  الــوازرة 

بقانون التدرج الطبي".
وا�ساف ان "اللقاء ناق�س اي�سا الآليات اخلا�سة بتوزيع الطباء واطباء ال�سنان وال�سيادلة على دوائر ال�سحة يف 

بغداد واملحافظات ومبا ي�سهم يف تعزيز اخلدمات ال�سحية املقدمة للمواطنني".

العراقية  احلكومة  تخ�سي�س  من  الرغم  على 
يف  التموينية  البطاقة  مللف  كــبــرية  ـــوال  ام
املوازنة الحتادية ال ان هذا امللف ل زال يعاين 
من م�ساكل كثرية اهمها نق�س مفردات البطاقة 
هذا  يعانيه  الذي  الكبري  الف�ساد  اىل  بال�سافة   ،
املواد وتوزيعها على  با�سترياد  واملتمثل  امللف 
ل�سيما  ال�سوق  على  ال�سيطرة  ــدم  وع الــوكــالء 

ارتفاع ا�سعار افراد البطاقة التموينية مع حلول 
�سهر رم�سان

باتخاذ  العراق  الــدويل  النقد  �سندوق  واو�سى 
اجراءات ا�سالحية لت�سحيح م�سار بع�س المور 
ومنها  العراقي  القت�ساد  دعم  اجل  من  املالية 
تقليل النفقات الت�سغيلية يف املوازنة الحتادية 
اعادة  عن  ف�سال  ال�ستثمارية  النفقات  وزيادة 
احلكومة  قبل  مــن  املمولة  بامل�ساريع  النظر 

ومنها البطاقة التموينية. 

ــار،  والآث وال�سياحة  الثقافة  وزارة  ناق�ست 
يف  الدولية  اليون�سكو  منظمة  عام  مدير  مع 
على  بابل  مدينة  ادراج  م�رشوع   ، باري�س 
ــوزارة يف  ال العاملي. وذكــرت  الــرتاث  لئحة 
بيان  ان وفد وزارة الثقافة وال�سياحة والآثار 
الثقافة فرياد رواندوزي  الذي تراأ�سه وزير   ،
منظمة  عام  مدير  مع  اجتماعات  عدة  عقد   ،
من  وعــدد  باري�س  يف  الــدولــيــة  اليون�سكو 
بابل  ادراج  ملف  ملناق�سة  املنظمة  م�سوؤويل 
قبوله  مت  الــذي  العاملي  الــرتاث  لئحة  على 

كمرحلة  والفنية  التقنية  الناحية  من  موؤخرا 
الجتماع  خالل  مت   " انه  وا�سافت  اأوىل". 
املطلوبة  اخلــطــوات  ومناق�سة  امللف  بحث 
الجــتــمــاع  يف  الدراج  ــرشوع  مــ� ـــاح  لجن
اخلا�س  "امللف  ان  اىل  لفــتــة   ،" ــقــادم  ال
واجلهود  اليون�سكو  لئحة  على  بابل  باإدراج 
حاز  الثقافة  وزارة  فريق  قبل  من  املبذولة 
ال�ساأن".  بهذا  املخت�سني  امل�سوؤولني  اهتمام 
فريق  جهود  على  املنظمة  اثنت  جانبها  من 
 ، امللف  وكتابه  اأعــداد  يف  املتميزة  الدراج 
على  بابل  اإدراج  مبو�سوع  اهتمامها  واأبدت 

لئحة الرتاث العاملي

 مل يقف العالن الر�سمي عن نتائج النتخابات عائقًا 
اأمام الأحزاب والكيانات ال�سيا�سية   للبداأ يف مفاو�سات 
الــوزراء  رئي�س  بت�سمية  املعنية  الأكــرب،  الكتلة  ت�سكيل 
احلكومة  خريطة  لر�سم  بتحركاتها  للم�سي  املقبل 
لعــادة  مكثفة  ـــوارات  ح هناك  يــدور  فيما  املقبلة، 
بح�سب  ال�سدريني  عن  مبعزل  الوطني  التحالف  تفعيل 
�سيا�سي  حتالف  هــو  الوطني  والتحالف  مــراقــبــني.  
اإبراهيم  اأعلن عن ت�سكيله رئي�س الوزراء الأ�سبق  عراقي 

خا�س   2009 اغ�سط�س   24 الإثــنــني  يــوم  اجلعفري 
ويعترب  و2014.   2010 العراقي  الربملان  اإنتخابات 
 ، املوحد  العراقي  لالئتالف  مكمال  الوطني  التحالف 
الذي ي�سم كال من ائتالف دولة القانون بزعامة نوري 
احلكيم  عمار  بزعامة  الوطني  احلكمة  تيار  و  املالكي 
حمودي  همام  بزعامة  الأعلى  الإ�سالمي  املجل�س  و 
ال�سدري  التيار  و  اجلعفري  بزعامة  الإ�سالح  حزب  و 
هادي  بزعامة  بــدر  ومنظمة  ال�سدر  مقتدى  بزعامة 
بالإ�سافة  م�ستقلون  وكتلة  الف�سيلة  وحزب  العامري 
اإىل �سخ�سيات اأخرى .  ويقول النائب  عن ائتالف دولة 

ال�سيا�سية  الكتل  "حوارات  ان  اللبان  �سادق  القانون 
م�ستمرة لعادة تفعيل التحالف الوطني ومللمة اوراقه 
حديث  يف  اللبان  وي�سيف  اليه".  جديدة  كتل  وجــذب 
الفتح  وحتالف  القانون  "دولة  ان  »اجلــورنــال«   مع 
متوافقان  يف ارائهم ال�سيا�سية، وبراجمهم متقاربة مع 
الوطني و�سيعاد  التحالف  الكتل الخرى املن�سوية يف 
تن�سيطه خالل الفرتة املقبلة". وتك�سف م�سادر مطلعة 
عن زيارة قام بها قائد  احلر�س الثوري قا�سم �سليماين، 
اىل بغداد، واأوىل حمطاته بداأت بلقائه رئي�س التحالف 
الوطني ال�سابق اإبراهيم اجلعفري، حيث ناق�س اجلانبان 

التحالفات  و�سيناريوات  الأولّية،  النتخابات  نتائج 
النائب  وتــرى   املقبلة”.  احلكومة  و�سكل  املفرت�سة، 
"حترك  ان  »اجلــورنــال«  مع  حديث  يف  الهبابي  نهلة 
الكتل ال�سيعية بعد اعالن نتائج النتخابات هو لعادة 
تفعيل التحالف الوطني من خالل ائتالف )الفتح، دولة 
�سائرون  حتالف  عن  مبعزل  احلكمة(  الن�رش،  القانون، 
ان  الهبابي  وا�سافت   . ال�سدر  مقتدى  من  املــدعــوم 
خالل  كبرية  حتديات  تواجه  ال�سيا�سية  الكتل  "خارطة 
ب�سكل  النتخابات  نتائج  اعالن  وعدم  احلالية  الفرتة 

كامل �سيغري  الرقام واحل�سابات لدى زعماء الكتل".

النتخابات  مفو�سية  اعــالن  مرحلة  غ�سون  يف   
نتائج اقرتاع النتخابات النيابية التي ر�سمت مالمح 
يرد حتذيرات   ، العراق  املقبلة يف  ال�سيا�سية  اخلارطة 
جماعات  ن�ساط  لعــادة  خارجي  خمطط  وجــود  من 
ت�سكيل  مت  حــال  �ساغطة  كورقة  ت�ستخدم  ارهابية 
بح�سب  وا�سنطن  طموحات  تلبي  لن  جديدة  حكومة 
اخلارجية  وزارة  با�سم  املتحدثة  وحــذرت  مراقبني. 
خالفة  انبعاث  خطر  من  زاخــاروفــا  ماريا  الرو�سية 
جديدة لتنظيم داع�س الإرهابي مبنطقة �رشقي الفرات 
على  هناك  الإرهابيني  مع  الأمريكي  التواطوؤ  نتيجة 
اإزاء  و�سعبي  حكومي  قلق  اثار  الذي  المر  قولها،  حد 
البالد  يف  الإرهابية  الع�سابات  ن�ساط  عودة  اإمكانية 
بعد ان دفع العراق خالل الأربع �سنوات املا�سية ثمنا 

باه�سا بالرواح والأموال حتى متكن من دحر التنظيم 
الإرهابي وحترير ارا�سيه. وهنا تبداأ الت�ساوؤلت ب�ساأن 
اأي بيئة منا�سبة تراها ا�سنطن يف منطقة �رشقي الفرات 
خللق تنظيم جديد فيها، واأ�سباب احلراك املمهد لعودة 
الع�سابات الإرهابية يف العراق بعد م�ساندة التحالف 
تنظيم  �سد  حربها  طيلة  العراقية  الــقــوات  الـــدويل 
الأعوام املا�سية. ويقول م�سدر �سيا�سي  داع�س خالل 
قريبا  �سن�سهد  التي  النيابية  النتخابات  ان"  رفيع  
النهائية �سهدت تر�سح �سخ�سيات من  اعالن نتائجها 
املناطق الغربية كانت �سببا يف اجتياح تنظيم داع�س 
اأهايل  وتكبيد  العراق  حمافظات  من  لعدد  الإرهابي 
تلك املحافظات خ�سائرا بالموال والرواح ف�سال عن 
"كا�سفا  اأعوام،  تهجريهم من ديارهم لكرث من ثالثة 
تنظيم  مع  متعاونة  كانت  ال�سخ�سيات  تلك  ان  عن 
ت�سهد  العت�سام  �ساحات  وكانت  الإرهــابــي  داع�س 

�سعبي لحداث  ال�سخ�سيات على خلق حراك  تلك  حث 
الفو�سى واظطراب �سيا�سي يف البالد. وبني ا ان" تلك 
ماجعلها  النتخابية،  اأهدافها  حتقق  مل  ال�سخ�سيات 
اإرهابي  تنظيم  لتكوين  المريكية  اخليمة  اىل  تلجاأ 
ح�ساباتهم  لت�سفية  ي�ستخدمونه  مناطقهم  يف  جديد 
الك�سف  عدم  طلب  الذي  امل�سدر  وي�سيف  ال�سيا�سية". 
ــة  اأروق يــفــارق  مل  اخلــارجــي  التدخل  ان"  ا�سمه  عــن 
ال�ساحة ال�سيا�سية والأمنية لتحقيق خمططاته الرامية 
لتنفيذ اجندات على ح�ساب جهات اأخرى بهدف ك�سب 
ال�ساأن  يف  التدخل  ان"  اىل  "م�سرية  خا�سة،  م�سالح 
هناك  ان  بل  فح�سب  اأمريكا  على  يقت�رش  مل  العرقي 
الأرا�سي  على  لها  اهداف  لتحقيق  ت�سعى  عديدة  دول 
الكرمي  الأمني عبد  ال�ساأن  العراقية". ويرى اخلبري يف 
منه  يتخل�س  مل  الإرهــابــي  داع�س  تنظيم  ان"  خلف 
انطلق  التي  القوة  تلك  لميلك  لكن  الن،  حتى  العراق 

ان"   "مبينا  البالد،  من  وا�سعة  م�ساحة  واجتاح  بها 
ان القوات الأمنية تنفذ عمليات وا�سعة وب�سكل م�ستمر 
وب�ساأن  احلربية".  التنظيم  خملفات  على  للق�ساء 
التحذيرات الرو�سية من انبعاث خالفة جديدة لتنظيم 
امريكي  بدعم  الفرات  الإرهابي مبنطقة �رشقي  داع�س 
طالب عبد اخللف رو�سيا بتقدمي دلئل تثبت ذلك الدعم 
العاجلة  الإجــراءات  اتخاذ  العراقية  للحكومة  ليت�سنى 
التي  الإرهــابــيــة  اخلالفة  تلك  قيام  دون  للحيلولة 
على  الكبري  الن�رش  حتقيق  بعد  الأوراق  خلط  حتاول 
قبل  مطلعة  اأمنية  م�سادر  وك�سفت  الإرهاب".   فلول 
اأيام قيام القوات المريكية بان�ساء قاعدة لها مبنطقة 
�رشقي الفراق وحتديدا بني البو كمال ال�سورية وق�ساء 
احلدود  تر�سيم  بهدف  النبار  حمافظة  غربي  القائم 
من  القادمة  المداد  طرق  وقطع  والعراق  �سوريا  بني 
اجلمهورية الإيرانية عرب الأرا�سي العراقية اىل �سوريا.
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