
ع��ام  من��ذ  االوىل  احللق��ة  خا���ص   – بغ��داد 
الك�ش��ف  اجه��زة  مل��ف  ظ��ل  االن  اىل   2007
ع��ن املتفج��رات )غ��ر املطاب��ق( ملوا�شفات 
ا�شت��راده وعمل��ه يف تف��ادي وق��وع هجمات 
ارهابية، ظ��ل حبي�شا لت�رصيح��ات و�شجاالت 
�شيا�شي��ة ونيابية وق�شائية، واتهم فيه ب�شعة 
ا�شخا���ص م��ن كب��ار �شب��اط وزارة الداخلي��ة 
ومنه��م م��ن حك��م علي��ه ومنهم م��ن جتاهلته 
التحقيق��ات الق�شائي��ة، فيم��ا جتن��ب اجلميع 
الول��وج يف اجله��ات احلكومي��ة الكب��رة التي 
وقفت وراء هذه ال�شفق��ة. ولعل اخلدعة االكرب 
الت��ي تعر�ص لها ال�شعب العراقي بكل مفا�شله 
ال�شيا�شي��ة والق�شائي��ة، بل وحت��ى االعالمية 
ك�ش��ف  اجه��زة  ق�شي��ة  ان  طويل��ة  ول�شن��وات 
املتفج��رات التي اثرت ال�شج��ة ب�شاأنها طوال 
 )ADE-650( تلك الفرتة تخ�ص فقط اجهزة
ل���)60( جه��ازا ولي���ص الأالف االجه��زة الت��ي 
اطاح��ت �شفقته��ا ب��اأرواح االف االبري��اء من 
مواطنني ومنت�شبني لالأجهزة االمنية العراقية.  
وتعود ف�شيحة اأجه��زة الك�شف عن املتفجرات 
املعطوب��ة ف�شوله��ا اإىل الع��ام 2006 عندما 
ا�شت��وردت وزارة الداخلي��ة اآن��ذاك اأجه��زة من 
ط��راز اأيه دي اإي 651 عرب �رصكة ميلكها رجل 

اأعم��ال بريط��اين يدع��ى جيم���ص ماكورمي��ك، 
لتت�شح بعدها احلقيقة ال�شادمة: هذه املعدات 
خم�ش�ش��ة اأ�ش��اًل للك�شف ع��ن ك��رات الغولف 
ولي���ص عن املتفجرات. ولي�ص ه��ذا فح�شب، بل 
اإن ال�شلط��ات دفعت 40 األ��ف دوالر لكل جهاز 

من هذه االأجهزة عو�شًا 
ع��ن ثمنها االأ�شلي وه��و25 األف دوالر لي�شل 
اإجم��ايل قيم��ة ه��ذه ال�شفق��ة الفا�ش��دة قرابة 
ال���66 ملي��ون دوالر. والغري��ب اأن ال�شلط��ات 
الربيطاني��ة حقق��ت يف ه��ذه الف�شيحة و�شدر 
حك��م بال�شج��ن عل��ى رج��ل االأعم��ال املته��م، 
فيم��ا ال�شلط��ات العراقية ف�شل��ت جتاهل هذه 
الق�شي��ة وا�شتمرت يف ا�شتخ��دام تلك االأجهزة. 
وله��ذا، حمل املر�شد العراق��ي حلقوق االإن�شان 
وال�شابق��ة  احلالي��ة  العراقيت��ني  احلكومت��ني 
م�شوؤولية ه��ذه التفجرات مطالب��ًا بفتح ملف 
ا�شت��راد تل��ك االأجهزة وتق��دمي امل�شوؤولني اإىل 
العدال��ة. ودفعت هذه ال�شج��ة رئي�ص احلكومة، 
حيدر العبادي، اإىل اإ�شدار اأوامر ب�شحب اأجهزة 
ك�شف املتفجرات املحمول��ة يدويًا، اإىل جانب 
الف�ش��اد  �شفق��ات  يف  التحقي��ق  فت��ح  اإع��ادة 
ومالحقة جمي��ع اجلهات الت��ي �شاهمت فيها. 
وقبل �شن��وات كان ل��ون الدم يغط��ي ال�شوارع 

وار�شفتها وعنوانا لنهارات وم�شاءات العراق٬ 
كان يغطي ايامنا يف عام 2006. وحيث كان 

اجلمي��ع يبحث عن امل الإيقاف ماكنة موت 
طائ�ش��ة٬ كان عر���ص �رصكة )واحة 

قدرتها  باإع��الن  البادي��ة( 
وزارة  تزوي��د  على 

خلي��ة  ا لد ا

باأجه��زة 
لك�ش��ف 

املتفجرات. 
�شي��ل  تفا

ل�شفق��ة  ا
 . . د لعق��و ا و

بالوثائ��ق احلكاية 
تب��داأ بتوجي��ه كتاب 

ال��وزارة  وكيل  مكت��ب 
ل�ش��وؤون الق��وى ال�شاندة 

)ح/7/679(  املرق��م 
م��ع   3/5/2006 يف 

مرفق��ه قرار اللجنة الفنية امل�شكلة يف الوكالة 
املذك��ورة الت��ي اأو�شت ب���رصاء اأجه��زة ك�شف 
املتفج��رات عن بعد واالإيع��از للتعاقد على 

�رصاء اجلهاز )ADE-650( انكليزي ال�شنع 
واملق��دم من قبل �رصكة واحة البادية للتجارة 
الدولية . واأكدت وكال��ة الوزارة ل�شوؤون القوى 
اأع��اله  ال�شان��دة م��ا ورد بالفق��رة )1( 
مبوج��ب كت��اب مكت��ب وكي��ل ال��وزارة 
ل�ش��وؤون القوى ال�شان��دة املرقم )149( 
يف 6/6/2006 . ومت مفاحت��ة مكتب 
ال�شي��د رئي�ص ال��وزراء ال�شاب��ق مبوجب 
كت��اب مديرية العق��ود املرقم )1263( 
طل��ب  ب�ش��دد   18/6/2006 يف 
تخ�شي���ص م��ايل الحتياج��ات وزارتنا 
من االأجهزة واملع��دات اخلا�شة بك�شف 
املتفج��رات وبكلفة تخميني��ة مقدارها 
)21،124،754،000( واحد وع�رصين 
ملي��ار ومائ��ة واأربعة وع�رصي��ن مليون 
و�شبعمائ��ة واأربعة وخم�شني اإلف دينار 
عراقي عندما كان مدي��ر العقود العميد 
)�شع��د حمم��د مزبان( . كم��ا مت مفاحتة 
جمل���ص الوزراء – اللجن��ة العليا للعقود 
مبوج��ب كت��اب مديرية العق��ود املرقم 
اج��ل  م��ن   1/8/2006 يف   )1634(
ا�شتح�شال املوافقة عل��ى توجيه دعوة 

مبا�رصة لل�رصكات املتخ�ش�شة . 

ك�ش��ف النائ��ب �شليم �شوق��ي، ع��ن ت�شكيل جلان 
م��ن قب��ل ال�شلط��ة الق�شائي��ة ال�شت��الم طلب��ات 
املحكوم��ني يف اطار العمل بقانون العفو العام. 
�شوق��ي يف ت�رصي��ح ل��ه ق��ال ان "قان��ون العفو 
الع��ام ل��ن يتاأث��ر باالعرتا�ش��ات والطع��ن وهو 
�ش��اري املفع��ول خا�شة بع��د م�شادق��ة رئا�شة 

اجلمهورية عليه". وا�ش��اف �شوقي، ان "ال�شلطة 
الق�شائية �شكلت جلان خمت�شة ال�شتالم طلبات 
املحكومني الأجل مراجعتها"، مبينا ان" ت�شكيل 
تل��ك اللجان تاأتي يف اط��ار العمل بقانون العفو 
الع��ام". ي�ش��ار اىل ان الربملان �ش��وت يف وقت 
�شاب��ق على قان��ون العفو العام، فيم��ا �شادقت 
رئا�ش��ة اجلمهوري��ة علي��ه. اجلدي��ر بالذك��ر ان 
رئي�ص ال��وزراء حي��در العبادي اأعل��ن عن تقدمي 

مادت��ني  تعدي��ل  الع��ادة  الربمل��ان  اىل  طل��ب 
بقان��ون العفو العام. وتن���ص املادة الثامنة من 
العف��و الع��ام والت��ي مازال��ت مو�شع ج��دال اىل 
االن رغم ت�رصي��ع القانون على اع��ادة التحقيق 
يف االح��كام ال�ش��ادرة بح��ق املحكوم��ني بتهم 
خمتلفة بن��اء على دعوى املخ��رب ال�رصي او من 
وق��ع حتت االك��راه او التعذيب وغره��ا وت�شكل 

جلان ق�شائية بهذا ال�شاأن.

 

النيابي��ة، احلكوم��ة اىل  الهج��رة واملهجري��ن  دع��ت جلن��ة 
التح��رك نح��و ال��دول املانح��ة الغاث��ة النازح��ني وتق��دمي 
الع��ون لهم. رئي���ص اللجنة رعد الدهلك��ي يف ت�رصيح له قال 
ان “امل�شاع��دات الت��ي تقدمه��ا ال��دول املناح��ة ومنظم��ات 
املجتم��ع امل��دين واملنظم��ات االن�شانية بات��ت خجولة امام 
معان��اة النازح��ني”، الفت��ا اىل ان “ال��دول املناح��ة تنتظر 

التح��رك من ال�شلطة التنفيذية وط��رح معاناة النازحني على 
املحافل الدولية”. وتابع ان “على ال�شلطة التنفيذية مراعاة 
التق�ش��ر جتاه ه��وؤالء املواطنني والذي انعك���ص �شلبيا على 
تق��دمي الدعم له��م”، م�ش��را اىل ان “االموال الت��ي تخ�ش�ص 
اىل منظم��ات املجتم��ع امل��دين واملنظم��ات االغاث��ة توؤخ��ذ 
ن�شب��ة منه��ا اىل االدارة مم��ا يوؤثر على م�شت��وى تقدمي الدعم 
للنازح��ني”، موؤكدا ان “اع��داد النازحني بتزاي��د”. وا�شاف 
ان “جلن��ة الهجرة واملهجرين عمدت اىل احالة جمموعة من 

ملفات الف�شاد التي �شابت عملية تقدمي امل�شاعدات للنازحني 
اىل هي��اأة النزاهة للوقوف على عمليات الف�شاد التي ح�شلت 
يف ه��ذا املل��ف، وهنال��ك ملف��ات اخ��رى �شتت��م احالتها يف 
الوق��ت القريب”. و�شهد الع��راق ابان �شق��وط مدينة املو�شل 
يف حزيران 2014 اأكرب موجة نزوح يف تاريخه بعد �شيطرة 
ع�شاب��ات داع���ص االرهابي��ة عل��ى جمموع��ة م��ن االرا�شي 
ادت اىل خ��روج املدني��ني م��ن مناطقهم ب�شبب نه��ج داع�ص 

االجرامي والعمليات الع�شكرية اخلا�شة بتحرير املناطق.

ماكغورك يطلب من االتحاد الوطني والديمقراطي تجاوز خالفاتهما

يحاول الرئي���ص العراقي ف��وؤاد مع�شوم احتواء 
اخلالفات الكردية االأخرة، و�شط قلقه من تاأثر 
تداعي��ات هذه اخلالفات على ح�شة االأكراد من 
املقاعد الربملانية يف االنتخابات املقبلة فيما 
ت�شتم��ر جهود امل�شوؤولني الك��رد ملنع الت�شويت 
على اإقالة وزير املالي��ة، هو�شيار زيباري، بعد 
اأن �شوت الربملان، االأ�شبوع املا�شي، على عدم 
القناع��ة باأجوبت��ه ب�ش��اأن ملفات الف�ش��اد التي 
اأثرت �شده. ذكر بيان �شدر عن مكتب الرئا�شة 
العراق��ي  الرئي���ص  زار  مع�ش��وم  اأن  العراقي��ة، 
ال�شاب��ق، وزعيم االحت��اد الوطن��ي الكرد�شتاين 
ج��الل الطالب��اين، يف مق��ر اإقامت��ه مبحافظ��ة 

ال�شليماني��ة، �شمال الع��راق. ويف �شياق مت�شل، 
التق��ى الرئي���ص العراقي بالقي��ادي عن االحتاد 
الوطن��ي الكرد�شت��اين كو���رصت ر�ش��ول. وقالت 
الرئا�شة يف بيان منف�شل، اإن مع�شوم ور�شول، 
ناق�شا االأزمة الداخلي��ة احلالية وال�شبل الكفيلة 
بح��ل امل�شاكل الطارئ��ة بني الق��وى ال�شيا�شية، 
م�شددي��ن عل��ى ���رصورة دع��م احل��وار اجل��اد، 
والتفاهم ال�شيا�شي، والعمل امل�شرتك بني الكتل 
ال�شيا�شية، اليج��اد االأر�شية املنا�شبة، للخروج 
م��ن االأزم��ات الراهن��ة. من جه��ة اأخ��رى، قال 
م�ش��در كردي مطلع اإن زي��ارة الرئي�ص العراقي 
لل�شليماني��ة مثل��ت حماول��ة للملم��ة اخلالفات 
الكردي��ة، على خلفية ان�شقاق ع��دد من قيادات 
اأن  اإىل  الفت��ا  الكرد�شت��اين،  الوطن��ي  االحت��اد 

مع�ش��وم ال��ذي يعد اأح��د قيادات االحت��اد، قلق 
ج��دا من تداعيات ه��ذا االن�شق��اق على املوقف 
الك��ردي م��ن العملي��ة ال�شيا�شية، كم��ا عرب عن 
خ�شيت��ه من تراج��ع ح�شة االأكراد م��ن املقاعد 
الربملانية خ��الل االنتخابات املقبلة. واندلعت 
االأزم��ة الكردي��ة قب��ل اأي��ام، بعد اإع��الن نائبي 
رئي�ص االحتاد الوطني الكرد�شتاين برهم �شالح 
وكو�رصت ر�شول، وقيادات اأخرى، االن�شقاق عن 
االحت��اد وت�شكي��ل جتم��ع جدي��د ا�شم��ه "مرك��ز 
اتخ��اذ الق��رار"، للح��د مم��ا قال��وا اإن��ه احتكار 
فئ��ة معين��ة لعملي��ة �شن��ع الق��رار، يف اإ�ش��ارة 
اإىل القيادي��ة يف االحت��اد الوطن��ي هرو خان، 
وه��ي زوج��ة الرئي���ص العراق��ي ال�شاب��ق جالل 
الطالب��اين، وبع���ص املقرب��ني منه��ا. اىل ذل��ك 

ق��ال م�شدر برملاين، اإن "الن��واب الكرد ي�شعون 
الإقن��اع هياأة الرئا�شة والكت��ل االأخرى بتاأجيل 
الت�شوي��ت عل��ى اإقال��ة زيب��اري"، مبين��ا اأنهم 
"اأقنع��وا العديد من النواب، خ�شو�شا من كتلة 
حتالف الق��وى براأيهم". واأ�ش��ار امل�شدر اإىل اأن 
"الكرد حاول��وا ك�شب الوقت، من خالل تاأجيل 
الت�شوي��ت اإىل جل�شة ما بع��د العيد، لك�شب فرتة 
عطل��ة العي��د وا�شتغالله��ا لت�شوي��ة املو�شوع"، 
موؤك��دا اأنه��م "يع��دون اإقالة زيب��اري ا�شتهدافا 
له��م"، مرجحا "اإمكانية اإقن��اع الكرد للربملان 
بتاأجي��ل الت�شويت". من جهته��ا، اأكدت النائب 
ع��ن "التحال��ف الكرد�شت��اين"، اأ�ش��واق اجلاف، 
عل��ى جمع تواقيع الإعادة الت�شويت على قناعة 

الربملان باأجوبة زيباري.
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معصوم حاول لملمة الخالفات الكردية... وحراك لتفادي إقالة زيباري الخارجية النيابية: التحالف الرباعي الزال قائما

ائتالف المالكي يدعو الى سحب القوات التركية من العراق

الوطنية تدعو الى مصالحة مجتمعية في الموصل

حث��ت الواليات املتح��دة احلزبني الرئي�شي��ني يف اإقليم 
كرد�شتان العراق، “الدميقراطي الكرد�شتاين” و”االحتاد 
الوطني”، على جتاوز خالفاتهما و”وحدة ال�شف” يف 
االإقلي��م، الأن ذل��ك �شي�شهم ب�شكل كب��ر يف الق�شاء على 
تنظي��م داع�ص. مبع��وث الرئي�ص االأمرك��ي اخلا�ص اإىل 
التحال��ف ال��دويل �ش��د االإره��اب، ب��رت مكغ��ورك، يف 
تغري��دة على “تويرت” ق��ال: “اأجرينا حوارات جيدة مع 
االأ�شدقاء يف حزب��ي الدميقراطي الكرد�شتاين واالحتاد 
الوطني، دعوناهما اإىل حماية وحدة ال�شف يف االإقليم، 
الأن ذل��ك ي�ش��كل مفتاح��ا للق�ش��اء عل��ى تنظي��م داع�ص 
ب�ش��كل نهائ��ي”. وق��اد حمادث��ات الوف��د االأمركي يف 
كرد�شت��ان العراق، نائب وزي��ر اخلارجية، توين بلينكن، 
ومكغ��ورك، و�ش��ارك من اجلان��ب الكردي، رئي���ص اإقليم 
كرد�شت��ان العراق، م�شعود ال��ربزاين، ويف اجتماع ثاين 
جرى م��ع حكومة االإقليم مب�شاركة رئي�ص جمل�ص وزراء 
االإقلي��م، جنرفان الربزاين، وعدد من م�شاعديه. والتقى 
الوف��د برئي���ص اجلمهوري��ة، ف��وؤاد مع�ش��وم، مبنزله يف 
مدين��ة اأربيل، وعقد اجتماع راب��ع بني كل من املبعوث 
االأمرك��ي ونائب رئي���ص حزب االحت��اد الوطني، برهم 
�شال��ح. وج��رت االجتماع��ات االأربع��ة بعد لق��اء للوفد 
االأمرك��ي ببغ��داد مع رئي���ص جمل�ص ال��وزراء العراقي، 
حيدر العبادي.  ويعد مو�شوع اال�شتفتاء حول انف�شال 
اإقلي��م كرد�شت��ان ع��ن الع��راق وتاأ�شي�ص دول��ة م�شتقلة 
نقط��ة خالف رئي�شي��ة بني حزبي ال��ربزاين والطالباين، 
اإذ يدف��ع اأحده��ا وهو احل��زب الدميقراط��ي الكرد�شتاين 
بقيادة الربزاين اإىل اإج��راء اال�شتفتاء ال�شعبي وانف�شال 
كرد�شت��ان، فيم��ا يتبنى ح��زب الطالب��اين وبتاأثر من 
عالقات��ه الوثيق��ة باإي��ران موقف��ا مغاي��را بدع��م بقاء 

كرد�شتان �شمن الدولة العراقية.

تناقلها  مت  التي  االأنباء  النيابية،  اخلارجية  العالقات  جلنة  بغداد_متابعة:نفت 
حول اإلغاء التحالف الرباعي بني العراق، واإيران، و�شوريا، ورو�شيا. رئي�ص اللجنة 
“التعاون بني دول التحالف  اإن  عبد الباري زيباري يف ت�رصيح �شحفي له قال 
مازال م�شتمرا ومل يلغ”، موؤكدا ان “الدول املعنية مل ت�شدر اأي بيان ب�شاأن اإلغاء 
التحالف، لذا فمازال التعاون م�شتمر حلني االإعالن ر�شميا عن انتهائه”. واأ�شاف، 
اإن “كل ما تتناقله االأنباء هي ت�رصيحات �شحفية، واملعتاد يف هذه احلاالت ان 
تكون هناك بيانات ر�شمية من الدول املعنية، ولغاية االن مل ن�شمع ب�شيء منها”. 
لوج�شتي  تعاون  اتفاق  عن  عبارة  التحالف  “هذا  ان،  اإىل  اللجنة  رئي�ص  واأ�شار 
 2015 ايلول  انه، مت يف  اللوج�شتية فقط”. يذكر  االأمور  الدول، واعتمد على  بني 
ب�  �شمي  ورو�شيا،  و�شوريا،  واإيران،  العراق،  ت�شكيل حتالف بني كل من  املا�شي، 
اإن�شاء مركز معلوماتي يف بغداد ي�شم ممثلي هياآت  )التحالف الرباعي( ت�شمن، 
لتبادل املعلومات حول ع�شابات داع�ص االرهابية  االأربع،  الدول  اأركان جيو�ص 
اأنباء تفيد باإلغاء التحالف الرباعي  وحماربتها. وتناقلت بع�ص و�شائل االإعالم، 
بعد مغادرة م�شت�شارين ع�شكريني رو�ص من العراق، فيما مل تعلق اأي جهة ر�شمية 

من اأي دولة ع�شو يف التحالف حتى االن على ذلك.

حيدر  الوزراء  رئي�ص  العوادي،  فردو�ص  املالكي،  ائتالف  عن  النائب  دعت  بغداد_متابعة: 
العبادي اىل دعوة تركيا ر�شميا مرة اأخرى �شحب قواتها من العراق قبل االنطالق بعملية 
حترير حمافظة نينوى بالكامل. عربت العوادي يف بيان لها عن اأ�شتغرابها ب� “ان تتحدث 
احلكومة عن حترير مدينة املو�شل مركز حمافظة نينوى، وبنف�ص الوقت حتاك املوؤامرات 
واالجندات من قبل تركيا ومن هو مرتبط باجندتها يف حميط مدينة املو�شل”. وا�شافت، 
ان “تواجد القوات الرتكية يف حميط املو�شل ب�شورة �شافرة وانحيازها اىل طرف �شيا�شي 
لي�ص له وجود يف ال�شاحة ال�شيا�شية على ح�شاب باقي ابناء املو�شل، يتما�شى مع االجندة 
االخرة التي دعت اىل تق�شيم حمافظة نينوى اىل عدة حمافظات الحلاق بع�ص الوحدات 
االدارية باقليم كرد�شتان ولي�شلم ما تبقى منها اىل اآل النجيفي الذين يعدون الراع االول 
للم�شالح الرتكية يف �شمايل العراق”. وتابعت العوادي، ان “القوات الرتكية تتحمل كافة 
امل�شوؤولية ببقائها يف هذه املنطقة خارج ارادة احلكومة العراقية، فهي لن ت�شلم من نران 
و�رصبات ف�شائل املقاومة واحل�شد ال�شعبي الذي من حقه طردها بالقوة”. وعدت “تواجد 
هذه القوات يف حميط املو�شل ميثل حالة ا�شتفزاز كبرة للعراقيني والبناء مدينة املو�شل 
الذين لن يكونوا خارج ف�شائل املقاومة التي �شتواجه القوات الرتكية بكل �رصا�شة”.وحيت 
العوادي “النخب ال�شيا�شية ال�رصيفة من ابناء املو�شل واهلها الذين وقفوا ورف�شوا تواجد 

االحتالل الرتكي”.

ال�شمري، على  الوطنية، كاظم  النيابية الئتالف  الكتلة  اأكد رئي�ص  بغداد_متابعة: 
�رصورة و�شع خارطة طريق مل�شاحلة جمتمعية ملرحلة ما بعد داع�ص يف حمافظة 
نينوى قبل البدء باأي عمليات ع�شكرية لتحريرها. ال�شمري يف بيان �شحفي ملكتبه 
“هنالك �شبابية وت�رصيحات نارية من هنا وهناك واأحاديث  االعالمي قال ان 
او م�شاريع وروؤى خارجية حتيط مب�شر  او ت�شفية ح�شابات  للتق�شيم  عن خطط 
ب�شكل خا�ص  املحافظة  ابناء  لدى  واملخاوف  القلق  يثر  ب�شكل  نينوى  حمافظة 
م�شغر  عراق  هي  نينوى  “حمافظة  ان  وا�شاف  عام”.  ب�شكل  العراقيني  وجميع 
وم�شيح  وتركمان  وايزيديني  و�شبك  وكرد  عرب  من  العراق  مكونات  جميع  ي�شم 
تلك  بني  التحرير  عمليات  ت�شبق  �رصاعات  او  فجوة  خلق  فان  بالتايل  وغرهم، 
االرهابي  داع�ص  تنظيم  منها  امل�شتفيد  يكون  الت�شتت  نوع من  �شيخلق  املكونات 
�شدور  على  داع�ص  جثم  التي  نينوى  يف  “الو�شع  ان  اىل  ال�شمري  وا�شار  فقط”. 
اهلها الكرث من عامني ووجود قرابة املليون نازح منها ومثلهم قد يكون مع بدء 
وايجاد  وتعقل  بحكمة  للتعامل  كبرة  م�شوؤوليات  امام  يجعلنا  التحرير  عمليات 
خللق  وع�شائرية  واقليمية  دولية  ومب�شاركة  جمتمعية  مل�شاحلة  حقيقية  خارطة 

�شورة منطقية ملرحلة مابعد داع�ص بعيدا عن الت�شعيد والتمزيق”.

شوقي: قانون العفو العام لن يتأثر باالعتراضات والطعن

اكبر خدعة.. حاكموا بضعة اشخاص عن 60 جهازا فقط فيما االالف منها ظلت بال متابعات قانونية!! 
جنراالت الداخلية يكسرون ألصمت ... اسرار وخفايا القصة الكاملة لصفقة اجهزة المتفجرات بالوثائق الحصرية للجورنال 

لجنة الهجرة النيابية تدعو الحكومة الى التحرك الغاثة النازحين

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ممنـوع من النشر
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