
مازال��ت بع���ض الكت��ل والأط��راف ال�سيا�سي��ة حت��اول 
�سم��ول "اإرهابي��ن وجمرم��ن" بقان��ون العف��و العام٬ 
وبالرغ��م من اأن الو�س��ع الأمن��ي ال�ستثنائي الذي متر 
ب��ه البالد والذي يحت��اج اإىل "ردع قانوين �سديد" للحد 
م��ن الأن�سطة الإرهابية والإجرامي��ة٬ اإل اأن ال�سيا�سين 
يقدم��ون  الأن�سط��ة  بتل��ك  واملتورط��ن"  "املنتفع��ن 
"�سالمته��م وم�ساحله��م" على 36 ملي��ون ن�سمة. بعد 
نحو �سهري��ن من تقدمي احلكومة تعديالتها على قانون 

العفو العام٬ ما زال النق�سام �سيد املوقف داخل اللجان 
الربملاني��ة املعني��ة بالت�رشي��ع املث��ر للج��دل. وتوؤكد 
اللجنة القانونية عزم الربملان طرح التعديالت للقراءة 
الثانية بعد عطلة نوروز٬ مبينة ان اخلالف يرتكز حول 
اإ�سقاط احلق العام٬ بالإ�سافة اىل انق�سام ب�ساأن تو�سيع 
دائرة العفو لي�سمل جرائم اخلطف ذات الطابع اجلنائي. 
وك�س��ف ن��واب ع��ن مقرتح��ات جدي��دة توؤي��د �سم��ول 
املتمتع��ن بالعفو �سابقا باأح��كام العفو اجلديد. وتعزو 
اأط��راف برملاني��ة قبول الربملان التعدي��الت احلكومية 
بع��د ان رف�سه��ا �سابقا٬ اىل تغر مواق��ف بع�ض الكتل٬ 

املج��ال لإن�س��اج  اإف�س��اح  الآخ��ر  البع���ض  وحماول��ة 
القان��ون لأهميت��ه. و�س��ّوت جمل���ض الن��واب٬ منت�سف 
كان��ون الثاين املا�س��ي٬ على قبول مق��رتح تقدمت به 
احلكوم��ة لتعديل قان��ون العفو العام من حي��ث املبداأ٬ 
بعد ان رف�ض تعدي��الت اأر�سلتها احلكومة �سابقا نهاية 
الع��ام املا�سي. وانتقد رئي�ض الوزراء قانون العفو٬ بعد 
اأي��ام من اإقراره٬ وو�سف اإ�سافات الربملان على بنوده 
باأنه��ا "اإجرامية". وقال العب��ادي ان "احلكومة ترف�ض 
ه��ذا املو�س��وع و�سنق��دم تعدياًل عل��ى ه��ذه الفقرات"٬ 
م�سيفا "ا�ستثنينا كل جرائم الختطاف من العفو٬ لكن 

جمل���ض النواب قيدها٬ ب��اأن ل ين�ساأ عنه قت��ل اأو عاهة 
دائمة". واأجرى الربمل��ان تعدياًل على جرائم الإرهاب٬ 
الت��ي ا�ستثنته��ا الن�سخ��ة احلكومي��ة من قان��ون العفو٬ 
وذيله��ا با�س��رتاط ع��دم ت�سببه��ا بالقت��ل او العاه��ة او 
تدم��ر من�ساأة حكومية.  وحول هذا التعديل٬ قال رئي�ض 
ال��وزراء "يف حال �ساهد رجل اأمن اإرهابيا ي�سع حزامًا 
نا�سف��ًا فاإنه ي�سحي بنف�سه لتفكي��ك احلزام٬ ويف �سوء 
القانون �سيطلق �رشاحه٬ لأنه مل يقتل ومل يفجر نف�سه!". 
اآب املا�س��ي٬ قان��ون   25 الن��واب٬ يف  واأق��ر جمل���ض 
العف��و الع��ام الذي �سم��ل جمي��ع املحكوم��ن بالإعدام 

والعقوب��ات الأخ��رى با�ستثن��اء 13 فئ��ة م��ن اجلرائم٬ 
منه��ا: اجلرمية الإرهابية التي ن�س��اأ عنها قتل اأو عاهة 
م�ستدمي��ة٬ وجرائم الجتار بالب�رش وكل ما يندرج حتت 
عنوان )ال�سبي( ح�سب م��ا ي�سطلح عليه عند اجلماعات 
الإرهابي��ة والتكفرية٬ بالإ�ساف��ة اإىل جرائم اخلطف٬ 
الت��ي ن�ساأ عنها م��وت املخط��وف اأو جمهولية امل�سر٬ 
اأو اإحداث عاهة م�ستدمية٬ وجرائم الغت�ساب٬ وجرائم 
تهري��ب الآث��ار وجرائم غ�س��ل الموال. ودافع��ت اللجنة 
القانوني��ة٬ وقت��ذاك٬ ع��ن التعديالت الت��ي اأدخلت على 
م�س��ودة العف��و العام٬ معلل��ة ذلك باأن ن�سخ��ة احلكومة 

كانت ت�سمل "فئات حمدودة جدا"٬ واأ�سافت 
اللجن��ة فق��رات جدي��دة بالعتم��اد عل��ى �سالحياته��ا 
املن�سو���ض عليها بالد�ستور٬ بح�س��ب بع�ض اأع�سائها. 
وكان اأك��ر م��ن 10 ق�س��اة �ساركوا لع��دة اأ�سابيع٬ مع 
الكت��ل ال�سيا�سي��ة وجل��ان برملاني��ة٬ لو�س��ع اللم�سات 
الخ��رة عل��ى قان��ون العف��و الع��ام. وبعد 6 اأي��ام من 
ت�سوي��ت الربمل��ان٬ �سدق��ت رئا�س��ة اجلمهوري��ة على 
القان��ون٬ وهو م��ا اأثار ا�ستغ��راب اأط��راف �سيا�سية من 
ا�ستعج��ال الرئا�س��ة يف متري��ر القانون عل��ى الرغم من 

العرتا�سات الوا�سعة التي اأثارها.
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بغ��داد - خا���ض : عق��دت يف مكت��ب جمل�ض الن��واب بالب�رشة ن��دوة حواري��ة ملناق�سة 
م���رشوع حتويل �رشك��ة البرتوكيمياويات على مالك وزارة النف��ط بح�سور النائب زاهر 
العب��ادي وع��دد م��ن منت�سبي �رشك��ة البرتوكمياويات. وق��ال ع�سو جلنة النف��ط والطاقة 
النيابية زاهر العبادي، اإن "الغر�ض من اإقامة هذه الندوات هي لإ�رشاك املنت�سبن باخلطوات 
العملي��ة واطالعهم على اخلط��وات التي قمنا بها من املخاطبات الر�سمي��ة مع الوزارات املعنية 
وه��ي وزارة ال�سناع��ة ووزارة النفط ا�سافة اىل املوؤمترات ال�سحفية بهذا ال�سدد. وا�ساف العبادي 
ان "مو�س��وع البرتوكيماوي��ات مو�س��وع مهم ويج��ب ان ياأخذ �سداه لأنه يه��دف اىل النهو�ض بواقع 
العم��ل ال�سناع��ي ل�سيما وان هناك �رشكات �سناعية مهمة وتخدم النت��اج الوطني تنطوي حتت عنوان 
ال�رشك��ة العام��ة للبرتوكيمياوي��ات . وك�سف العبادي عن وجود حتايل وا�سح املع��امل يف ت�سويف النهو�ض 

بالواقع ال�سناعي يف املحافظات اجلنوبية ومن �سمنها م�رشوع نربا�ض للبرتوكيمياويات.
التفا�صيل يف امللحق االقت�صادي

 

الوا�سح  الكربويل وتهجمه  للنائب حممد  ال�سوتية  الت�رشيبات  اأثارت 
على التحالف الوطني ورئي�ض الوزراء حيدر العبادي وتاأييده لعمليات 
القتل يف �سنوات العنف حتت م�سمى املقاومة ردود افعال غا�سبة على 
امل�ستوين ال�سيا�سي وال�سعبي ،واكد نواب �رشورة احالة الكربويل اىل 
املحاكمة بتهمة اخليانة ،يف وقت ُعدت هذه الت�رشيبات وثيقة ادانة 
ملوؤمتر انقرة. وحكاية هذه الت�رشيبات ال�سوتية تبداأ من عقد النائب 
الكربويل اجتماعا ال�سهر املا�سي مع عدد من ال�سخ�سيات الع�سائرية 
�سمال بغداد عن افتتاحه مكتب حركة احلل اخلا�ض مبناطق الطارمية 
وامل�ساهدة والرا�سدية ،واإطالقه ت�رشيحات ك�سفت امل�ستور يف العديد 

من الق�سايا واهمها ما جرى يف موؤمتر انقرة .
الكربويل  ان  الجتماع  يف  احلا�رشين  احد  من  مقرب  م�سدر  ويقول 
انطلق يف احلديث عما �سماه املقاومة وا�ستهدافها للمكون ال�سيعي يف 

مناطق الكرخ واملن�سور وتاأييده الكامل لها .
احد  ان  للجورنال  نف�سه  عن  الك�سف  عدم  ف�سل  الذي  امل�سدر  واكد 
ال�سخ�سيات قام بت�سجيل احلديث كامال وهو �سخ�ض له ميول بعثية 
قدمية وباعه لحد خ�سوم الكربويل من ال�سيا�سين والذي قام بدوره 

بن�رش الت�سجيالت. 
وا�ساف امل�سدر ان هذا الجتماع ا�ستغرق نحو اربعن دقيقة وانتهى 
باكرامية نقدية قدمها الكربويل يف اطار التح�سيد لالنتخابات املقبلة 
،م�سرا اىل ان الرجل حاول اظهار رئي�ض الربملان �سليم اجلبوري على 
احتاد  هاجم  الكربويل  ان  اكد  ،كما  وقاداتها  حركته  بيد  العوبة  انه 
التحالف  ام��ام  ت�سمد  ول  �سعيفة  �سخ�سياته  ع��ادا  ال�سنية  القوى 
العراقية  القوى  حتالف  عن  النائب  نفى  حن  ويف   . ال�سيعي  الوطني 
رعد الدهلكي، وجود اي خالفات او ان�سقاقات داخل التحالف ب�سبب 

خالفا  ان  م�سادر  ،اك��دت  انقرة  موؤمتر  ونتائج  الكربويل  ت�رشيبات 
كبرا بن كتلتي احلل والعربية برئا�سة �سالح املطلك وجماعة رئي�ض 

الربملان �سليم اجلبوري ن�سبت من جراء هذا املو�سوع .
واكدت م�سادر مقربة من احتاد القوى ان حراكا كبرا جرى ليلة اول 
ام�ض على خلفية هذه الت�رشيحات التي �ستوؤثر �سلبا يف م�ستقبل احتاد 
الكربويل نهائيا من  القوى يف النتخابات املقبلة ،مطالبن بابعاد 

ع�سوية الحتاد.
خالفات  وجود  عن  تناوله  يتم  "ما  ان  اكد  الدهلكي   النائب  ان  ال 
وان�سحابات داخل التحالف هي حماولت بائ�سة من اطراف ل يفرحها 
لرتويج  ت�سعى  بالتايل  م�ساحلها،  يخدم  ول  املكون  موقف  توحد 

وتهويل املواقف يف حماولة لعادة ال�رشاعات ل�سمان بقائها".
يف ال�سياق ذاته اكدت م�سادر ان حممد الكربويل �سافر اىل عمان حيث 
يقيم خوفا من اجراءات قد تتخذ بحقه ب�سبب هذه الت�رشيبات ،وانه قد 
ل يعود يف وقت قريب حتى انتهاء موجة الغ�سب من ت�رشيحاته التي 

هزت اركان البيت ال�سني ال�سيا�سي.
اىل ذلك تعتزم الكتل ال�سيا�سية املن�سوية يف التحالف الوطني، توجيه 
بعد  الكربويل  حممد  النيابية  احلل  حركة  رئي�ض  اإىل  �سفهية  اأ�سئلة 
ك�سفه نتائج موؤمتر اأنقرة وعزم املكون ال�سني ت�سكيل جمل�ض رئا�سي 
اأعلى بتزكية قطرية �سعودية تركية، يف حن �ستعقد الهيئة ال�سيا�سية 

للتحالف اجتماعها املقبل لتحديد موعد للم�ساءلة.
وقال النائب عن التحالف حممد كون اإن "الهيئة ال�سيا�سية للتحالف 
الوطني �ستعقد اجتماعها بعد عودة رئي�ض التحالف عمار احلكيم من 
زيارته للمحافظات خالل الأيام املقبلة، وتناق�ض ملف ت�رشيب رئي�ض 
كتلة احلل حممد الكربويل ب�ساأن الأقلمة ال�سنية يف البالد"، مبينًا اأن 

"هيئة التحالف �ستك�سف عن موقفها بعد عقد اجتماعها املذكور".
التتمة يف ال�صفحة 2

تعت��زم بلدي��ة ناحي��ة البطح��اء يف حمافظة ذي 
ق��ار العراقي��ة، بناء رمز ت��ذكاري للمقاتل مطلك 
�سوادي الرتيج��ي، بعد مقتله اإثر اإنقاذه طفلة من 

اأهايل ال�ساحل الأمين يف املو�سل.
واأعل��ن نائ��ب حمافظ ذي ق��ار، ع��ادل الدخيلي، 
يف بي��ان اأن البلدية �ست�سيد ه��ذا التمثال عرفانًا 

للرتيج��ي بعدما بذل روحه من اأج��ل اإنقاذ طفلة 
يف مدين��ة املو�س��ل، م�سيًف��ا اأن "مديرية بلدية 
اإح��دى  تخ�سي���ض  با���رشت  البطح��اء  ناحي��ة 
ال�ساح��ات العام��ة لإقامة ن�س��ب الرتيجي، وهو 
اأح��د املقاتل��ن يف احل�سد ال�سعبي، اأب��دى تعاونًا 
كب��راً يف م�ساع��دة العائ��الت النازح��ة"، موؤكًدا 
اأن البلدية �ستنتهي م��ن اإكمال الن�سب يف الأيام 

القليلة املقبلة.

ك�س��ف معاون حمافظ الب�رشة مهن��د ال�سعد عن دخول 
�ساحن��ات تتبعها مركب��ات تابعة جله��ات �سيا�سية مل 
ي�سمه��ا، مبين��ا ان الم��ر ل يخلو من الف�س��اد املايل اأو 
الداري . وق��ال "ال�سعد للجورنال بعد تكليفنا من قبل 
حمافظ الب�رشة ماجد الن�رشاوي مبتابعة عمل املنافذ 
احلدودي��ة قمن��ا بزيارة خمتل��ف املناف��ذ وك�سفنا عن 
اأمور كثرة يف املنافذ منها ال�سماح لبع�ض ال�ساحنات 

بالدخ��ول من خالل املنافذ ومنه��ا ال�سالمچة و�سلوان 
بطريقة ع�سوائية وهناك مركبات تابعة جلهات حزبية 
ل نري��د ت�سميته��ا يف الوقت الراه��ن ول حتمل لوحات 
ر�سمي��ة تقوم مبرافقة تل��ك ال�ساحنات وهذا المر رمبا 
يعرف��ه البع���ض يف الب�رشة وب��ن ال�سعد ان��ه " خالل 
ت�سل��م ملف املناف��ذ ك�سف عن خمالف��ات كثرة بينها 
عط��ل امليزان اخلا�ض باحلمولت" مبينا ان عدم عمل 
هذا املي��زان �سيت�سبب ب�رشر الطرق الداخلية يف داخل 

املحافظة من جراء احلمولت الع�سوائية. 

اأك��د رئي���ض ح��زب "بي��ت النهرين"الوطن��ي رومي��و 
ه��كاري٬ ان فك��رة اقام��ة حمافظ��ة يف مناطق �سهل 
نين��وى تبناها الكل��دان وال�سوريون اك��ر مما تكون 
فك��رة كردي��ة. وق��ال ه��كاري اإن م��ن ح��ق القليات 
املطالب��ة بحقوقها٬ وذلك با�ستحداث حمافظة ت�سمل 

جمي��ع مكونات �سه��ل نينوى من اجلان��ب الد�ستوري 
والت�رشيعي".وكان م�سوؤول تنظيمات الحتاد الوطني 
احلمداني��ة جن��وب �رشق��ي  ق�س��اء  الكرد�ست��اين يف 
املو�س��ل غ��ازي في�س��ل٬ اك��د ان امل�سلح��ة تقت�سي 
حتويل الق�سية واملناطق امل�ستعادة يف �سهل نينوى 
اىل حمافظ��ة م�ستقل��ة اداري��ا ترتبط ام��ا بالقليم او 

بحكومة املركز.

وعد الرئي�ض الأمركي دونالد ترامب بتنفيذ »خطة �رشية« لهزمية تنظيم 
التعهد » بق�سفه من اجلحيم « ليت�سح ان اخلطة ل  داع�ض  مبا يف ذلك 
حملة  عليه  �سارت  ال��ذى  نف�سه  البطئ  للنهج  تكثيف  من  اكر  تتجاوز 
اأمركيون عن ان خطة  اأوباما. وك�سف م�سوؤولون  ال�سابق باراك  الرئي�ض 
اأوباما  خطة  عن  تختلف  ل  )داع�ض(  لهزمية  الأمركية  الدفاع  وزارة 
الذى تعر�ض لنتقادات قا�سية من ترامب بحجة انه ل ميلك ا�سرتاتيجة 
ا�ستمرار  اإىل  تدعو  اخلطة  باأن  ات�سح  حيث  الإرهابية  اجلماعة  ملحاربة 
الق�سف وتعزيز الدعم وم�ساعدة القوات املحلية ل�ستعادة مدينة املو�سل 
داخل  م�سادر  وجتفيف  �سوريا  يف  الرقة  مدينة  وا�ستعادة  العراق  يف 

املنظمة الإرهابية والعمل على ا�ستقرار املناطق املحررة من )داع�ض(. 
حديث  تكرر   " ان  "اجلورنال"  ل�  الها�سمي  واثق  ال�سيا�سي  املحلل  واكد 
احل�سد  قوة  القليمية من  الدول  لتخوف  ال�سعبي هو  احل�سد  العبادي عن 

وك�سف     . داع�ض"  تنظيم  على   كبرة  انت�سارات  حتقيق  بعد  ل�سيما 
بع�ض  من  ال��وزراء  رئي�ض  على  متار�ض  كبرة  �سغوطات  ،عن  الها�سمي 
الطبقة ال�سيا�سية يف العراق ، وبع�ض دول املنطقة لإنهاء دور احل�سد بعد 
رفع ر�سائل مزيفة من اطراف داخل وخارج العملية ال�سيا�سية عن احل�سد 
. مبينا ان الوليات املتحدة ا�سادت باحل�سد يف من منا�سبة بالدور الذي 
يقدمه ما يدل على ان الدارة المركية مقتنعة مبا تقدمه هذه املنظومة 
العراق وخارجه تبعث  .   وا�سار اىل ان اطرفًا يف  الدولة  التابعة جلهاز 
بر�سائل مزيفة عن احل�سد وتخلق م�ساهد عدوانية لدول اجلوار من اجل 
تقليم دور احل�سد .واملح الها�سمي اىل  فتوى قد حتل احل�سد غر املن�سوي  
حتت مظلة  الدولة كما مت ت�سكيله بفتوى من ال�سيد ال�سي�ستاين ، ول  ميكن 
الت�سحيات  بعد  ل�سيما  مكافاة  دون  من  املنظومة  هذه  حتل  ان  للدول 
اجل�سيمة التي قدمها يف حترير العراق. وعن التعامل مع احل�سد ال�سعبي 
ال��وزراء  رئي�ض  اكد  داع�ض٬  من  العراقية  الأرا�سي  كامل  ا�ستعادة  بعد 
اإىل بيوتكم بب�ساطة  اأن يقال لهم �سكرا وعودوا  "ل يجب  العبادي  حيدر 

"�سيتم �سم الراغبن  اأن البالد ل تقدر ت�سحياتهم"٬ مبينا  كي ل يظنوا 
من مقاتلي احل�سد ال�سعبي اإىل القوات العراقية ونزع �سالح من ل يرغب 
كافية  غر  اخلطة  ان  ع�سكريون  حمللون  وقال  باجلي�ض".  النخراط  يف 
الر�سية  الكرة  من  داع�ض متاما«  » طم�ض  ترامب يف  بتعهدات  تفي  ول 
وهو  �ستافريدي�ض،  جيم�ض  املتقاعد  المرال  او�سح  اذ  كبرة،  وب�رشعة 
تنظيم  لهزمية  احلالية  اخلطة  »ان  نيوز«:  �سي  بي  »ان  �سبكة  يف  حملل 
جمرد  هي  باء  اخلطة  باأن  املاأثور  القول  ذلك  تالئم  الإ�سالمية  الدولة 
اإىل  اأى مراقب  حماولة اكر �سعوبة للخطة الف«، وا�ساف: »مل يتو�سل 
اكت�ساف و�سائل جديدة يف اخلطة ملحاربة التنظيم، ومن الف�سل ان يعيد 

)الرئي�ض( هذه اخلطة اإىل فريقه للقاء نظرة �سارمة اأخرى«.
وتكمن ال�سخرية، وفقا للعديد من املعلقن الأمركين، يف وجه الت�سابه 
اأوباما وخطة ترامب والتذكر باأن ترامب و�سف مرارا  الكبر بن خطة 
التنظيم �سيزول حال  القول باأن  اأوباما بالف�سل، ناهيك عن  ا�سرتاتيجية 

توليه ال�سلطة وانتخابه رئي�سا. 

اك��دت م�سادر اأن اأع��داداً غفرة م��ن ال�سباب يف حلبجة 
وكف��ري وكالر يتجهون اىل ت�سكيل ف�سائل تابعة لهيئة 
احل�سد ال�سعبي حلماية مناطقهم٬ اإل اأن وزارة البي�سمركة 
رف�س��ت هذا التوج��ه وعّدته "خمالفًا للقان��ون". واأكدت 
م�س��ادر حملي��ة يف اإقلي��م كرد�ستان٬ اأن "اأع��داداً كبرة 
م��ن ال�سباب يف حمافظة حلبج��ة ومناطق كفري وكالر 
اجتمعوا خ��الل الأيام الأخ��رة وقام��وا بالتن�سيق فيما 
بينه��م م��ن اأج��ل ت�سكي��ل ف�سائ��ل تابع��ة لهيئ��ة احل�سد 
ال�سعبي حلماية مناطقهم". وبينت امل�سادر اأن "املناطق 
املذكورة تقع �سمن حدود الإقليم وهي تتمتع با�ستقرار 
اأمني كبر ولي�ض هناك ما يهدد اأمنها"٬ عادة اأن "اإقدام 
ال�سب��اب يف تلك املناطق على ه��ذه اخلطوة دليل وا�سح 
عل��ى اأنهم يقومون بالنتقام من رئي�ض الإقليم املنتهية 
وليته م�سعود ب��ارزاين وحكومته لكونه ال�سبب املبا�رش 

يف الأزم��ة املالية الت��ي تعانيها كرد�ست��ان اإ�سافة اإىل 
�سيا�ست��ه املرفو�سة من قبل ال�سع��ب الكردي". واأ�سافت 
اأن قطع رواتب املوظفن وتعطل الأعمال واملهن  "كما 
وتف�س��ي البطال��ة ب�سكل كبر ج��داً قد تك��ون �سببًا يدفع 
ل�سم��ان  ال�سعب��ي  احل�س��د  يف  النخ��راط  اإىل  ال�سب��اب 
م�س��در دخل ثاب��ت٬ لكون هيئة احل�س��د ال�سعبي مرتبطة 
باحلكوم��ة الحتادي��ة الت��ي توؤم��ن الروات��ب ملقاتليها 
وموظفيها". بدورها عدت وزارة البي�سمركة اأن توجهات 
�سب��اب الإقلي��م "خمالفة للقان��ون"٬ حي��ث رف�ض مدير 
اإع��الم ال��وزارة العميد هلك��ورد حكمت٬ ت�سكي��ل اأية قوة 
خ��ارج نط��اق البي�سمركة. وقال يف ت�رشي��ح �سحفي٬ ٬ 
اإن "احل�س��د ال�سعبي ومب�ساعدة بع�ض الأطراف ال�سيا�سية 
الكردي��ة يف اإقليم كرد�ستان٬ ي�سع��ى ل�سم ال�سباب الكرد 
اإىل �سفوف��ه"٬ م�سيفًا اأن "ت�سكي��ل اأية قوة خارج نطاق 
وزارة البي�سمرك��ة ه��و مبثاب��ة عم��ل غر قان��وين وعلى 

حكومة الإقليم اتخاذ موقف منها".

 )الجورنال( تنفرد بنشر خفاياها.. متى قالها وأين ومن سربها إلى اإلعالم؟!

تسريبات الكربولي الصوتية تصدع البيت السياسي "السني" لنشرها "غسيل" مؤتمر أنقرة 
مطالبات بمحاكمته بتهمة الخيانة ودعوات للتظاهر بشأن فضائح التبعية ألجندات خارجية

سخرية من خطة الرئيس األميركي لهزيمة »داعش«.. العبادي لترامب: الحشد سيواصل مهامه

شباب كردستان يهجرون البيشمركة ويتوجهون إلى الحشد الشعبي وحكومة اإلقليم تهددهم بـ "الويل والثبور"!

ذي قار تشيد تمثاال لمقاتل أنقذ طفلة في الموصل 

"حاميها حراميها".. جهات حزبية تحمي مهربي البصرة!! 

"محافظة" سهل نينوى.. األقليات تصر.. األكراد يؤيدون
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مباراة العراق واستراليا..
تفاؤل وتشاؤم من نتيجتها

متورطون بـ"جرائم فساد" يقفون وراءها.. محاوالت لشمول "إرهابيين و"دواعش" بالعفو العام 

شغب وقبيحة ومراجل وخيزران.. 
عجيبات األسماء غريبات األصول
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