
 

 دامبي.1

 هدفنا رسم االبتسامة على "شخصية كارتونية  "تعرف الصفحة نفسها بعبارة "دامبي

 وجوه الناس، نتمنى من الجميع عدم التجاوز واحترام آراء اآلخرين".

  2016أغسطس/آب  16أنشأت بتاريخ. 

 متابعة(. 243623إعجاب(، ) 241618)لمتابعات عدد االعجابات وا 

  تتناولنها منشورات يمنشور ساخر، يمرر ب 14تنشر الصفحة بمعدل يومي ال يقل عن 

 شخصيات سياسية واعالمية.

 21 ،(.13(، عدد المشاركات )26(، عدد المعلقين )245. عدد المتفاعلين )2017مارس 

صورة مركبة يظهر رئيس الوزراء على جانبها األيمن وتقابلها صورة دامبي الشخصية 

ي الكارتونية المشهورة، كتب أعالها "هههههههههههههه ما هي أوجه التشابه بين حيدر العباد

 دامبي؟؟ والسيد

 اثنينهم گرعان وقصيري القامة-1

 اثنينهم يدورون عالفضاءيين-2

 اثنينهم يهمبلون وماكو نتيجة هههههه"-3

 19 (.20(، عدد المشاركات )52(، عدد المعلقين )270. عدد المتفاعلين )2017و،ماي 

 احمد البشير مع وليد الخشماني شاعر جيش االسالم وتنظيم القاعدة االرهابي وداعش

 21 ،(.1(، عدد المشاركات )32(، عدد المعلقين )76. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 وانباء عن اصابتة بسرطان الرئه اخر ظهور للحرامي الكبير بهاء االعرجي

 )مرفق بصورة لنائب رئيس الوزراء السابق عن التيار الصدري بهاء األعرجي(

https://www.facebook.com/دامبي-1632748367040541/
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1753807824934594/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1787300971585279/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1784627991852577/?type=3


 8 ،(.2(، عدد المشاركات )31(، عدد المعلقين )100. عدد المتفاعلين )2017مايو 

يمة إبقاء المفوضية .. و قالموضوع الذي دار بين العبادي والسيد الغايد اليوم هو التفاوض على 

مليون دوالر.. علما أن الغايد قد أغلق لجنته االقتصادية الخاصة بالتيار ١٠العرض المقدم 

الصدري التي كانت تدر عليه ماليين الدوالرات شهريا بعد رائحة الفساد التي طفحت منها 

 !!وعلى لسان الصدر بنفسه؟

 قتدى الصدر لرئيس الوزراء حيدر العبادي(مزعيم التيار الصدري )مرفق بصورة الستقبال 

  

 7 ،(.2(، عدد المشاركات )52(، عدد المعلقين )90. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 منقول من صفحة ابن العراق

من االبتالءات التي ابتلي بها العراق بعد االحتالل ظهور حركات وتيارات ال تمتلك اي مستوى 

 . االلتزام الوطنب وهذِه نتيجة متوقعه من اُناس جهلة ورعاع وهمج بمعنى الكلم من االخالق او

 وبرز من بين ما برز من القاذورات ما يسمى )جيش ام مهدي حامي الغراض(

وهو في الحقيقة جحش ال يفقه شئ من العلم والمعرفه مجرد قطيع من االغنام يقودهم شخص  

 .اهبل

من القتلة والسراق كانوا في سجن ابوغريب وبعفو عام هم مجموعة  من هم ومن يقودهم؟

خرجوا الى الشارع وسرقوا المصارف والبنوك بعد االحتالل إضافة الى حرق ونهب مؤسسات 

الدولة وكانت الخطوة االولى اللجنة االولمبيه ووزارة الري ووزارة التربيه ووزارة التعليم 

يه تنتمي الى هذا التيار والى يومنا هذا امنيتي العالي ووزارة الصناعه بدأت النطيحه والمترد

هي ان ارى شخص مثقف ذو علم منتمي اليهم فجميعهم رعاع وحتى نوابهم في 

  البرلمان)بعضهم مطيرچيه وبعضهم كانوا مجاديه وبعضهم بعثيه(

 يعني بين قوسين شكو واحد هللا مطيح حظه وهللا يريد يطيح حظه باالكثر يدزه للجماعه هههه 

 . تحداكم تجاوبوني وتردون عليه خالف هذا الكالم طبعا ً هاي حقيقتكم واكيد راح تضوجكما

https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1781776332137743/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1781776332137743/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1781776332137743/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1781776332137743/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1780848365563873/?type=3


 (ئنته ئبن زنة) DNAواالن نستقبل علماء االنساب علماء ال

  ونستقبل اخالق الشوارع

 3 ،(.3(، عدد المشاركات )67(، عدد المعلقين )250. عدد المتفاعلين )2017مايو 

تتذكرون ماذا قال احمد الكبيسي عن الحشد حيث قال هو اسوء من داعش وعن المراجع عندما 

 قال عنهم بانهم فرس.. وها هو ذا احمد الصدر في منزله

 21 ،(.0(، عدد المشاركات )12(، عدد المعلقين )117. عدد المتفاعلين )2017مايو 

   تاك للضلع كله اتصير باالحرار حتى اتصير خوش زاحف

رفق صورة لخبر مأخوذ من وكالة السومرية نيوز ورد فيه ادعاء النائبة صباح التميمي عن )م

 عدم تقليها أي رد من مقتدى الصدر، على شكواها من تحرش أحد أعضاء كتلة األحرار بها(

 3 ،(.29(، عدد المشاركات )44(، عدد المعلقين )393. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 مشاركة من احد اصدقاء الصفحة

 هم كولوا كذب

)مرفق بصورة مزدوجة لرئيس الوزراء حيدر العبادي، كتب عليها "قبل ما يبوكون فلوس 

 فلوس الشعب(الشعب،،، بعد ما باكو 

 6 ،(.3(، عدد المشاركات )17(، عدد المعلقين )32. عدد المتفاعلين )2017أبريل 

 #دامبي زعيمادناه المرتزقة االكترونية لعاش ال

 ،راسك تاج

 هناأهلنا

 العراق

 سوالف

https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1779646919017351/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1779335655715144/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1778332909148752/?type=3
https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1762891100692933/?type=3


 حرامية

 الوثيقة

 حبزبور

 رنـكـــو

 خلنحسبها

  منشار

 فارسالرافدين

 أوفياءللعراق

 المطرقة

 نيوز برس وكالة

 العراق الجديد

 شط العرب

 وألونا للعراق

 حرامي نيوز

 انصار العبادي

 سياسي شافط

 قصف تيوب

 مواطن صالح

 حرافيش العراق

 اًركشف االسر



 اخبار بغداد

 الموصل تتحرر

 وألونا للعراق

 حرامي نيوز

 انصار العبادي

 العراق برس

 راعي النخوة

 انتم الغالبون

 تايهه المفاتيح

 جمهور العبادي

 فدائيو العبادي

 عراق تحت المجهر

 رواد مقهى رضا علوان

 بالمرصاد لمن باع العراق

 يااهل العراق اعرفو من قاتلكم

وظفين الذين يدرون هذه المواقع ومن هي الجهة التي تدفع لهم األموال سؤالي من هؤالء الم

 ومن هي الجهة التي تمول هذة الصفحات والمواقع

 قال تقشف قال

 9 ،(.4(، عدد المشاركات )54(، عدد المعلقين )200. عدد المتفاعلين )2017فبراير 

https://www.facebook.com/1632748367040541/photos/a.1633000123682032.1073741828.1632748367040541/1729807770667933/?type=3


 ..عمار الحكيم يدعو الحكومة العراقية الى عدم التعامل بالدوالر في بيع النفط

 .ردا على قرارات ترامب

 نتعامل بالنسوان يصير البرميل بأيجه مثال ؟ شتريد

 !!! شاويكم ورواتبكم بالدوالرواغلب المسؤولين تاخذون ر  زين انت

 )مرفق بصورة للسيد عمار الحكيم(

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 منشار.2

   ف الصفحة نفسها بانها سياسية مهتمة بكشف الفاسدين والبحث عن الحقيقة.تعر 

  158546عدد االعجابات 

 159420ت عدد المتابعا 

  2014فبراير  20تاسست الصفحة في 

 25  (23( عدد المشاركات )58( عدد التعليقات )245عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

خرج السيد #نوري_المالكي بلقاء تلفزيوني مليء بالمغالطات التي ال تنطلي إال على  "باألمس

 الحمقى.

فالمالكي تحدث عن دعمه للحكومة والجميع يعلم كيف قام النواب التابعين له بسحب الثقة عن 

وزراء حكومة #العبادي بينما لم يسحبوا الثقة عن الوزراء الموالين للمالكي والذي فرضهم 

 الفه على الحكومة مثل #عديلة_حمود.ائت

كانت الحملة األشرس التي شنتها أبواق المالكي على الحكومة الحالية هي تلك التي تزامنت قبل 

 تحرير #الفلوجة من أجل اعاقة عملية التحرير.

حاول المالكي تبرأة إدارته من مسؤولية مجزرة #سبايكر في حين إن مجزرة سبايكر هي نتيجة 

أيام وإن اغلب إرهابيي  3ش واحتاللها لمحافظات #نينوى و #صالح_الدين خالل لدخول داع

تنظيم #داعش كانوا معتقلين في السجون العراقية تم تهريبهم بحمالت جماعية من هذه السجون 

في والية المالكي وإبان امساكه بالملف األمني العراقي بالكامل. كالم المالكي عن عدم وجود 

مضحك، فالجميع يعلم بوجود دولة داخل الدولة يديرها أقارب المالكي تمتلك  دولة عميقة كالم

أمواال طائلة وتدين لها الكثير من الميليشيات والفصائل المسلحة بالوالء. المالكي حاول اظهار 

نفسه كحامي للدولة في الوقت الذي يسعى ليل نهار لنخر جسد الدولة واضعافه داخليا من خالل 

https://www.facebook.com/Sadrists/?fref=ts
https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1089259724550701/?type=3&theater


صرفات أتباعه المدفوعة وخارجيا من خالل جر #العراق لسياسة المحاور ومعاداة ما نراه من ت

   محيط العراق واإلصرار على خوض حروب بالنيابة."  

 24  (16( عدد المشاركات )20( عدد التعليقات )117عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 "حثاالث المالكي سخرهم لمهاجمة المرجعية بسبب هستيريا الوالية الثالثة!!

حسن سلمان عراقي مقيم في لبنان اختار لنفسه أن يكون بوقاً من أبواق ) المالكي ( وقلماً 

و خوف من هللا .. توسط في بعض الصفقات ) كسمسار ( بين رجال مأجوراً له وبدون ضمير ا

ان ( والمالكي شخصياً وقبض عمولته بعد ابرام العقود ..  أعمال لبنانيين ) ومنهم الحاج حسن فر 

كان وما زال يعتاش على فُتاِت مائدة ) نوري المالكي ( ويكتب ويكذب لينال من خصومه .. 

ر لولي  نعمته بعد أن تسب بت رسالة المرجعية بطرد المالكي يهاجم المرجعية ) من أجل الثأ

وحرمانه من الوالية الثالثة التي كانت هاجسه حد  المرض ( من خالل مهاجمة وكيليها 

المعتمدين فتارةً يكذب لينال من السيد أحمد الصافي وأخرى يكذب أيضاً لينال من الشيخ 

ٍة أو ضمير .."  الكربالئي.. حسن سلمان نموذج للمتمل ق األج  ير بال ذم 

 23  (1( عدد المشاركات )24( عدد التعليقات )60عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 هر مواقف في عدائه للكرد"#وفيق_السامرائي_غدر_وع

شابا كرديا بعد تطمينهم بانهم  19كان آمر مفارز االعدام في زاخو وأمر باعدام  1988عام 

وأمر  1991مشمولين بالعفو عن الهروب.  كان رئيس "لجنة اعدامات " المنطقة الشمالية عام 

ضة اآلذارية. أصدر مواطنا كردياً "أغلبهم من النساء واالطفال " ابان االنتفا 450باعدام 

#وفيق_السامرائي في بداية مجازر األنفال ، اوامره بتدمير القرى التابعة لسهل كويسنجق 

 وتنفيذ حكم األعدام ميدانيا أمام الناس.

وكذلك من مواقفه المخزية وفي محاولة منه لتبيض وجه المالكي فقد ركز في مقابالته الفضائية 

 بب سقوط الموصل دون ان يقدم أي دليل ." على ان السيد مسعود بارزاني هو س

 21  (4( عدد المشاركات )15( عدد التعليقات )119عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1088409364635737/?type=3&th%20%20eater
https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1087320944744579/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1086385181504822/?type=3&theater


 "الطلبات".. كيف ستنتهي "قصة" حنان الفتالوي وقاسم األعرجي؟ "بدأت بهذه

اجتماعات واستجوابات  ٬عالقة "غريبة" تجمع بين حنان الفتالوي والوزارات األمنية في البلد

 ٬هذا ما انتهجته الفتالوي منذ سنوات عدة ٬ودعم و"تسقيط" لكل من وزيري الداخلية والدفاع

وباإلضافة إلى "صوتها  ٬نها وبين هذه الوزارات. الفتالويرغم عدم وجود أي صلة رسمية بي

ودائما ما تحمل مطالب للوزراء  ٬المرتفع" فأنها تعرف كيف تسير أمورها في هذه الوزارات

إذ دأبت الفتالوي على توطيد عالقتها  ٬تجهيز والخ..." ٬عقود ٬ترقيات ٬تنقالت ٬"تعيينات

لقة "بوجهها" تبدأ بالصراخ داخل البرلمان وتطالب وعندما تجد أبوابهم مغ ٬بهؤالء الوزراء

كما فعلت مع رئيس هيئة اإلعالم  ٬باعتبارها "أنزه" برلمانية ٬باالستجواب وتوجيه األسئلة

قادت حملة  ٬فبعد أن عارض نصب أقاربها ألبراج اتصاالت ٬واالتصاالت صفاء الدين ربيع

يكن مبنيا على "النزاهة" بل "صراع أن سبب إقالته لم  ٬لكن األهم ٬رغم فساد ٬أسقطته

 ٬كشفت عبر حسابها على الفيسبوك أنها التقت وزير الداخلية قاسم االعرجي ٬فساد"!!. الفتالوي

كيف يتحقق  ٬وبينت أنها بحثت معه الملف األمني وجهود الوزارة في تحقيق األمن واالستقرار

ن وممثلة عن الشعب في أعلى سلطة األمن واالستقرار يا "ست حنان" وأنت كنائبة في البرلما

 تمارسين أنواع الفساد وتأخذين عموالت بأرقام فلكية؟. ٬تشريعية

وهي ملف  ٬الفتالوي ومن خالل منشورها بينت أنها نقلت الشكاوى التي تصلها للوزير

ملف الترقيات المتأخرة لضباط الداخلية وملف خريجي  ٬المفصولين من منتسبي الوزارة

لتكشف كم معاملة سلمت  ٬نتسبي وزارة الداخلية. هل لدى الفتالوي الشجاعةالكليات من م

وكم قبضت حاشيتها من  ٬ومن هم أصحاب المعامالت التي رفعتها ٬للوزير من أجل تمشيتها

أصحاب الطلبات؟ هل للفتالوي أن تعترف بأنها أصبحت "معقبة معامالت" باإلضافة لصفتها 

يشبه إلى حد  ٬العراقي"؟. ملف الفتالوي مع الوزارات األمنيةالرسمية كـ"نائبة في البرلمان 

وفيه كل  ٬صفحة تقريبا 100وكان مكونا من  ٬الذي كشفه وزير الدفاع ٬كبير ملف عالية نصيف

ملف كشفه العبيدي في جلسته  ٬طلبات نصيف بشأن التنقالت والترقية والتعيينات والتسليح

نصيف وكالعادة بقت "تبكي وتصرخ" في الفضائيات!.  لكن ٬"االنفجارية" داخل قبة البرلمان



أم سيهملها وسنشهد جلسة  ٬هل سيستجيب األعرجي لطلبات الفتالوي ٬لكن السؤال األهم

 "نارية" داخل البرلمان بطلها األعرجي وكتلته "بدر" بالضد من حنان الفتالوي!؟." 

 18 (16( عدد المشاركات )45( عدد التعليقات )169عدد المتفاعلين ) 2017 مايو 

 " هذا الرجل فعال يفتقد للخجل.

سنوات  والسالح طوالينتقد اقتتال العشائر ناسيا إن العشائر لم تكن لتقوى لوال دعمه باألموال 

 حكمه.

 يا سيد #نوري_المالكي نذكر سيادتك بأن الرواتب الشهرية للعشائر مكتبك من كان يمنحها.

 وإن تخاويل السالح للعشائر مكتبك من كان يصدرها.

 وإن مكاتب اإلسناد العشائرية تأسست بدعم ومباركة منك.

 وإن مستشارية شؤون العشائر أنت من ابتدعها.

 صيبة في #العراق ليس لك يد فيها؟"وهل من م

 16  (20( عدد المشاركات )52( عدد التعليقات )128عدد المتفاعلين ) 2017مايوم 

يد #نوري_المالكي مع الخطباء والمبلغين وائمة المساجد في #بغداد؟ ال شك إن "ماذا ناقش الس

السيد المالكي ناقش معهم اعادة توحيد الصفوف لممارسة اللعبة القديمة، نقصد اللعب على الوتر 

الطائفي واالنتخاب نصرة للمذهب ومن غير المالكي قادر على الدخول بمشروع كهذا؟ انتخبوه 

ليخسر المذهب أرواح اآلالف من شبابه بسبب سياسات المالكي وعائلته نصرة للمذهب، 

 وحزبه.

 انتخبوه مرة أخرى كي يعود )عدنان سرنجة( ممسكا بملف األمن الداخلي.

انتخبوه مرة أخرى كي يعود )فاضل الدباس( ليستورد أجهزة كشف متفجرات فاشلة ثانية. 

هم على شاكلة علي غيدان وعبود قنبر ومهدي انتخبوه مرة أخرى كي يعود أمن البالد بيد من 

https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1084689335007740/?type=3&th%20eater
https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1083517841791556/?type=3&theater


الغراوي. انتخبوه مرة أخرى فمن فشل على إدارة البلد وهو يملك المليارات يستحق أن يجرب 

 إدارة البلد وهو على

 وشك اإلفالس.

سنوات  5انتخبوه.. أهم شي المذهب ونصرة المذهب وإن كانت المرجع األعلى للمذهب قال منذ 

 وإن كان مستمرا بطرده من باب داره في كل مرة."  )المجرب ال يجرب( 

 23  (29( عدد المشاركات )26( عدد التعليقات )175عدد المتفاعلين ) 2017يناير 

"#عباس_الموسوي مستشار #المالكي يقول األن اشارك بجبهات القتال في #لبنان وقتال عنيف 

 في #شارع_الحمرا

 ادعولة بالنصر"  

 

https://www.facebook.com/Sadrists/photos/a.409197899223557.1073741827.408787625931251/1004451996364808/?type=3&theater


 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 تاج راسك.3

  ماعدنا تاج راس"تعرف نفسها" 

  200754عدد االعجابات 

  201355عدد المتابعات 

  2016نوفمبر   16انشات الصفحة في 

 25  (15( عدد التعليقات )53عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 احمد_السلماني المسؤول عن اغاثة النازحين والمنكوبين"النائب #

يقوم هذا النائب بجمع التبرعات للنازحين ومن ثم يآخذها من أجل السكر والعربده في مالهي 

بيروت ..!! حيث يمتلك هذا النائب فله ضخمة جدا مطلة على البحر في بيروت من اين لك هذا 

 ناقكم ..!!!!!" ياسيادة النائب !! النازحين امانة في اع

 14  (1( عدد المشاركات )19( عدد التعليقات )79عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/TajRasakIraq/?fref=nf
https://www.facebook.com/TajRasakIraq/photos/a.213549932421839.1073741828.212541329189366/305885143188317/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TajRasakIraq/photos/a.213549932421839.1073741828.212541329189366/301465663630265/?type=3&theater


ي للبرلمان لتمليك قطعة ارض في بغداد لكل نائب شرط "#عاجل كاظم الصيادي يقدم طلب سر

 ان تكون بمناطق في قلب بغداد بحجة الوضع االمني !"

 11  (2( عدد المشاركات )25( عدد التعليقات )102متفاعلين )عدد ال 2017مايو 

 "من اقوال السيدة المناضلة .#نظال_ام_بسام .

بابة ارييحكم اني . اني مرة مرتاحة و هذا الكرش اللي دا اتشوفونه افلوسي بي شسوي عافية 

 من هللا .اتعافوا انتو بلكت ايصير بيكم سرطان من سم و سرطان كون ان شاء هللا." 

 9  (1( عدد المشاركات )3( عدد التعليقات )65عدد المتفاعلين ) 2017فبراير 

 الحرام خالل موسم الحج في العام مقعدا لحجاج بيت هللا 250"لنائب #احمد_المساري يبيع 

مستغال صفته السياسية و البرلمانية من اجل تحقيق ارباح غير مشروعة، حيث  2016الماضي 

الفي دوالر عن المقعد الواحد خارج حدود االجور المقررة لتأدية ″ 2000“تقاضى المساري 

 مناسك الحج.

 صدك حرامي !"

 17  (16( عدد المشاركات )43( عدد التعليقات )111عدد المتفاعلين ) 2016ديسمبر 

 "زعيم التحالف الوطني .....عمار الحكيم

 شييد مول يحمل اسم ابنته ) طيبة (....!يستولي على قطعة ارض في منطقة المنصور لت

قطعة االرض كانت مملوكة للملكة عالية ام الملك فيصل الثاني ثم استولى عليها علي حسن 

 المجيد ....واالن تحولت الى عمار الحكيم ..................!!

شيدة الر متر في قلب العاصمة بغداد وفي ارقى مناطقها مول البنة ابن المرجعية الدينية 1500

 عمار..............!!

 شركة ارض الكرامة .....هي شركة المقاوالت التي تقوم حاليا ببناء مول طيبة .......!" 

https://www.facebook.com/TajRasakIraq/photos/a.213549932421839.1073741828.212541329189366/299976327112532/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TajRasakIraq/photos/a.213549932421839.1073741828.212541329189366/257192861390879/?type=3&theater
https://www.facebook.com/TajRasakIraq/photos/a.213549932421839.1073741828.212541329189366/229908597452639/?type=3&theater


 

 



 

 

 

 



 

 

 

 داطلي.4

 " صفحة سياسية ساخرةتعرف نفسها على انها" 

  2017انشات الصفحة ابريل 

  46046عدد االعجابات 

  46213عدد المتابعات 

  الرابط االلكتروني 

 26  (53( عدد التعليقات )70عدد ا المتفاعلين ) 2016مايو 

ادت مصادر من داخل مجلس النواب عن تقديم مقترح من النائب علي العالق الغالق "اف

 النوادي الليلية ومنع المشروبات الكحولية خالل شهر رمضان الكريم .

 #داطلي" 

 24  ( عدد المشاركات )صفر(5( عدد التعليقات )25عدد ا المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/Datllly/?fref=ts
https://www.facebook.com/Datllly/photos/a.1535290949822691.1073741828.1532875363397583/1572390009446118/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Datllly/photos/a.1535290949822691.1073741828.1532875363397583/1570052549679864/?type=3&theater


"بعدما كانت العصائب داخلة للسياسة باسم ) الصادقون ( وخسارتها الكبيرة في االنتخابات 

 وقد جاء بالتهديد ��البرلمانية حيث حصلت على مقعد واحد في كل العراق 

تغير اسمها إلى ' حركة عصائب أهل الحق ' وهي ابشع صورة الستغالل الجهاد والدماء اليوم 

 في الدعاية االنتخابية المبكرة وهذا ما نشرت حوله الكثير من المنشورات وقد كذبني البعض ..!

 #داطلي"

 23  (6( عدد التعليقات )45عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

"عندما يقتل المتظاهر في #ساحة_التحرير تقول الميليشات ان المتظاهرين بعثيين ومن قتلتهم 

 قوات األمن العراقية البطلة وليس سرايا الخررا ساني !!

#قوات_األمن عن نفسها وتقتل مسلحين في شارع فلسطين يقولون القوات االمن وعندما تدافع 

 بعثية !!

 يعني وين ما تنطي وجهك امام العصابات ) انت بعثي (!

 #داطلي" 

 

https://www.facebook.com/Datllly/photos/a.1535290949822691.1073741828.1532875363397583/1568953356456450/?type=3&theater


 

 



 

 

 

 سياسي فقير.5

 ال يوجد تعريف خاص بالصفحة 

 2017مايو  12حة تاسست الصف 

  29419عدد االعجابات 

  29573عدد المتابعات 

 28  (118عدد االعجابات )الف وتسعة( عدد التعليقات ) 2017مايو 

"النائب عن محافظة االنبار احمد السلماني من الحزب االسالمي يضلل لجنة النزاهة النيابية 

ومجلس محافظة االنبار ) بالتنسيق مع صهيب الراوي (ويقدم اوراق مزورة من اجل اقصاء 

خصومهم السياسيين في محافظة االنبار واالبقاء على فساد صهيب الراوي وسرقات حاشيته 

 م السلماني."ومن ضمنه

 16  (2( عدد المشاركات )4( عدد التعليقات )39عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/syasifaqer/?fref=ts
https://www.facebook.com/syasifaqer/photos/a.1759799234350972.1073741828.1759687427695486/1768721926792036/?type=3&thea%20ter
https://www.facebook.com/syasifaqer/photos/a.1759799234350972.1073741828.1759687427695486/1762050324125863/?type=3&theater


بارات مطلوب و مستبعد من هيئة المسألة والعدالة "جاسم محمد حسن العطية من ضابط استخ

 أيام فقط !!!!"  6الى وكيل وزير الهجرة والمهجرين!!!! خالل 

 

 



 

 

 

 حماوة.6

 "تعرف نفسها بانها "صفحة خاصة بحماوة حكومتنه الموقرة 

  65557عدد االعجابات 

 66039متابعات عدد ال 

  2017مارس  9انشات 

 24  (13( عدد المشاركات )58( عدد التعليقات )343عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 #االنتخابات كثرت جوالت المسؤولين .."كلما اقتربت 

 والمواطن بدوره قرر ان ياخذ رقم الست النائبة

 للتواصل بشأن مستجدات الساحة السياسية ! #حماوة"

 22  (4( عدد المشاركات )14( عدد التعليقات )143عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/Hamawwa/?fref=ts
https://www.facebook.com/Hamawwa/photos/a.1803482813308255.1073741827.1801138100209393/1849348328721703/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Hamawwa/photos/a.1803482813308255.1073741827.1801138100209393/1848241142165755/?type=3&theater


"امانة بغداد ... تبدأ بحملة فرهود وخاوات من اصحاب المحالت في منطقة الشيخ عمر وتاخذ 

 اجور تنظيف !! تنظيفيش وهي الشوارع مسدوده من الزبل ؟؟ #حماوة" 

 20  (30( عدد المشاركات )60( عدد التعليقات )184عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

"هروب مدير المصرف الزراعي التعاوني لمحافظة ميسان "معتز موسى جبر" خارج العراق 

دينار عراقي .. ) وأنباء عن اعتقاله الحقا ( هذا اللص تدعمه مليار  221بعد اختالسه لمبلغ 

كتلة )المصلح (مقتدى الصدر ،والكارثة األكبر ان هذه السرقة ليست االولى له ؟ إذ تم القبض 

عليه سابقا من قبل هيئة النزاهة ، لكن تم اخراجه بكفالة الكتلة الصدرية، مقابل حصولهم منه 

 ات .. صورة للسارق ، مع مذكرة القاء القبض التي صدرت بحقه .على مبالغ طائلة !! المرفق

 #حماوة"

 20  د المشاركات )صفر(( عد4( عدد التعليقات )37عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 "بما ان الكثير يقول الذين هجموا على الشرطة في شارع فلسطين ليس العصائب !!

 انشر لكم صور المقتولين من العصابة وهم االعالمي في الحشد الشعبي ) العصائب (

وصاحبه أيضا من العصائب محمد البدري قتلوا أثناء تصدي الشرطة األبطال ¤ علي رياض ¤ 

 ع فلسطين بعد فتحهم النار على ضابط عراقي ..لهم في شار

 #حماوة"  

 19  (37) ( عدد المشاركات52( عدد التعليقات )384عدد المتفاعلين ) 2015مايو 

 خايب صدوك جذوب / توزع نساتل لهم  محافظ الموصل يغيث اهل الموصل بنستله ..!

 نستله عليهم .. 600بعون هللا تعالى تم اغاثة النازحين بالجانب األيمن وتوزيع اكثر من 

وكتب باالخير ) وفقنا هللا بخدمة اهلنا وشكراَ . ( عن اي توفيق تتكلم ؟ هل تغيث اهلك بـ 

 .! وفر السكن لهم وفر الماء والغذاء لهم ) نستله (

https://www.facebook.com/Hamawwa/photos/pcb.1847027992287070/1847027852287084/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Hamawwa/photos/a.1803482813308255.1073741827.1801138100209393/1847020982287771/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Hamawwa/photos/a.1803482813308255.1073741827.1801138100209393/1845919752397894/?type=3&theater


 صور مع اطفال توزع عليهم النستله ..! #حماوة"  10افضل من ان تآخذ 

 18  (15( عدد المشاركات )100عليقات )( عدد الت143عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

"النائب القذر عواد العوادي يتالعب بمشاعر الرأي العام من خالل استخدام جندي على اساس 

انه دخل مستشفى الكاظمية بأصابة فوجد نفسه "فقد كليته" ...! دراما يتفاعل معها الناس "اي 

وبين عديلة على عقود وطلبات  خبث ودجل تحمله ايها الملعون عواد" كل هذا بسبب خالف بينه

نقل وبعد فشله باستجوابها استخدم هذه الطريقة المخزية لتشويه سمعة جميع منتسبي الصحة من 

اطباء وممرضين . المصادر تشير الى ان الجندي الذي باع كليته بعد احتجازة يقول ان النائب 

 العوادي اعطاه "مبلغ مالي" مقابل كذبته هذة؟؟؟! #حماوة" 

 

https://www.facebook.com/Hamawwa/photos/pcb.1845804735742729/1845804659076070/?type=3&theater


 

 



 

 



 

 

 

 

 .بسمار وجاكوج.7

 لصفحةال تعريف ل 

  2017أبريل/نيسان  14أنشأت الصفحة بتاريخ. 

 ( 39398إعجاب(، ) 39231عدد االعجابات والمتابعات .)متابعة 

  2017يونيو/حزيران  1عدد المنشورات لم يزد عن اربع حتى يوم. 

 رابط الصفحة 

 6  ،(.70) (، عدد المشاركات136(، عدد التعليقات )1900. عدد المتفاعلين )2017مايو 

تطيح بمحافظ االنبار صهيب الراوي المنتمي لصفوف الحزب تهم فساد ومؤشرات عدم كفائة 

 .االسالمي الجناح العراقي لتنظيم االخوان المسلمين الدولي

https://www.facebook.com/bismaar5/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bismaar5/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bismaar5/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/bismaar5/photos/a.279530289162523.1073741828.279520059163546/289581844824034/?type=3&theater


 

 

 

 

 عراق تحت المجهر.8

 تعرف الصفحة نفسها بعبارة مقتضبة جاء فيها "صفحة عراقية تهتم بالشأن السياسي". 

https://www.facebook.com/IraqScope/


 ( 350661إعجاب( و ) 374110عدد االعجابات والمتابعات )متابعة. 

  2016آب/أغسطس  28أنشأت الصفحة بتاريخ 

  تستخدم في منشوراتها مجموعة من الهاشتاگات المركبة بحسب أسماء الشخصيات

 .والجهات الواردة فيه، مذيلة بهاشتاگ الصفحة #عراق_تحت_المجهر

 مة جهة سياسية بعينها، وتفنيد تصريحات قادتها الذين تركز أغلب منشوراتها على مهاج

تحرص على زج أسمائهم حتى في القضايا التي تخص جهات وشخصيات سياسية من 

 .الطوائف والقوميات األخرى

 ( لمجرمون اتستخدم منشوراتها عبارات عدائية حادة وتوصيفات تجريمية من قبيل

 ، أغبى سياسي عراقي(.يفضح بعضهم بعضا، حرامي بغداد، حيتان الفساد

  تعتمد بشكل واضح على مقاطع الفيديو المأخوذة من برامج حوارية تلفزيونية، المعلمة

باسم الصفحة، في دعم منشوراتها المتقنة شكال، ما يشير إلى توفرها على كادر رصد 

محدود لكن متفرغ وعلى درجة عالية من االحتراف، إلى جانب االستعانة بتقارير 

والصحف والمواقع اإللكترونية اإلخبارية العراقية والعربية، بطريقة انتقائية قد الوكاالت 

 تصل إلى أخذ العنوان واهمال التفاصيل، باإلضافة إلى وثائق رسمية.

  تنشر يوميا بمعدل ال يزيد عن أربعة منشورات، ويالحظ عليها االهتمام بالنوع على

 حساب الكم.

 26 ،(22( عدد المشاركات )31( عدد التعليقات )162عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

اعتقال رئيس حزب الحل، لص الهالل األحمر العراقي وناهب مقدرات وزارة الصناعة 

ان #جمال_الكربولي لعراقيةا  .في العاصمة األردنية عم 

لألسف، القضاء العراقي عاجز تماما عن توقيف أي سياسي عراقي فاسد بينما يقف القضاء 

 .الخارجي لهم بالمرصاد

https://www.facebook.com/IraqScope/photos/a.1347108761967405.1073741828.1347090805302534/1636463943031884/?type=3&theater


اء #العراقوقض لألسف سياسيونا يخشون قانون الدول األخرى في الوقت الذي أهانوا فيه قانون

 .العراق وسيادة العراق

بعد نصف ساعة )كما فعل  #مدحت_المحمود لو اعتقل في العراق ألخرجه قضاء

بحجة عدم كفاية األدلة أو بحجة إنه شاب في مقتبل العمر )كما فعل مع  (مع#سليم_الجبوري

بليغ أبو كلل( أو لتم تهريبه رسميا من المطار كما حصل مع )عبد فالح السوداني( أو لجلس في 

قيا مزودا بأحدث وسائل الراحة والترفيه وصدر له جواز سفر دبلوماسي زنزانة تشبه فندقا را

 كما حصل مع )محمد الدايني(

 #عراق_تحت_المجهر

 16 ( عدد المشاركات 339( عدد التعليقات )1000د المتفاعلين )عد 2017، مايو

(133) 

 #بغداد؟ مع الخطباء والمبلغين وائمة المساجد في #نوري_المالكي ماذا ناقش السيد

ال شك إن السيد المالكي ناقش معهم اعادة توحيد الصفوف لممارسة اللعبة القديمة، نقصد اللعب  

للمذهب ومن غير المالكي قادر على الدخول بمشروع  على الوتر الطائفي واالنتخاب نصرة

 كهذا؟

انتخبوه نصرة للمذهب، ليخسر المذهب أرواح اآلالف من شبابه بسبب سياسات المالكي  

 .وعائلته وحزبه

 .انتخبوه مرة أخرى كي يعود )عدنان سرنجة( ممسكا بملف األمن الداخلي

 .د أجهزة كشف متفجرات فاشلة ثانيةانتخبوه مرة أخرى كي يعود )فاضل الدباس( ليستور 

انتخبوه مرة أخرى كي يعود أمن البالد بيد من هم على شاكلة علي غيدان وعبود قنبر ومهدي  

 .الغراوي

انتخبوه مرة أخرى فمن فشل على إدارة البلد وهو يملك المليارات يستحق أن يجرب إدارة البلد  

 .وهو على وشك اإلفالس

https://www.facebook.com/IraqScope/photos/a.1347108761967405.1073741828.1347090805302534/1631621360182809/?type=3


 5  ب ونصرة المذهب وإن كانت المرجع األعلى للمذهب قال منذانتخبوه.. أهم شي المذه

 .سنوات )المجرب ال يجرب( وإن كان مستمرا بطرده من باب داره في كل مرة

 #عراق_تحت_المجهر

 11 ( عدد 4( عدد المشاركات )17التعليقات )( عدد 65عدد المتفاعلين ) 2017، مايو

 (3000المشاهدات للفيديو المرفق )

النائب عن المجلس األعلى االسالمي العراقي محمد اللَكاش يعترف إن )المبدأ األول( للمجلس 

هو بقاء #السنة موحدين في قائمة واحدة وبقاء #الكرد موحدين في قائمة واحدة وبقاء #الشيعة 

 واحدة.موحدين في قائمة 

 لماذا هذا اإلصرار على االستقطاب السياسي الطائفي؟

لماذا يصر المجلس األعلى على بقاء التقسيم الطائفي والمحاصصة هما المبدأ األول في قيادة 

 الدولة العراقية؟

بالطبع المجلس األعلى يعرف حظوظه الضعيفة في االنتخابات ويعرف ضعف قاعدته 

دينار ووجبة  25000يد #عمار_الحكيم في كل تجمع مقابل مبلغ الجماهيرية التي يشتريها الس

غداء عبارة عن )سمكة(، فهو يحاول الصعود على ظهر غيره من الكتل األخرى وبالتحديد 

 #حزب_الدعوة و #التيار_الصدري لما لهما من ثقل جماهيري.

إن ال  سي ويعلممن يعلم إن نجاحه مرهون باالستقطاب الطائفي يعلم بفشله التنفيذي والسيا

 ضمان لحصته من )الكعكعة( كما يحلو للسياسيين أن يسموها إال باللعب على الوتر المذهبي.

 #عراق_تحت_المجهر

 10  ( عدد 17) ( عدد المشاركات8( عدد التليقات )165عدد المتفاعلين ) 2017مايو

 (4500المشاهدات للفيديو المرفق )

https://www.facebook.com/IraqScope/videos/1626066570738288/
https://www.facebook.com/IraqScope/videos/1625390637472548/


عجيب أمر من يتوقع إن رئيس االستخبارات العسكرية عندما وقت اإلنتفاضة الشعبانية عام 

#العراقومصالحه وأرواح  #وفيق_السامرائي، حريص على شعب ونقصد به الفريق 1991

 .العراقيين

 !عجيب من يتناقل تصريحاته متباهيا بعبقريته المزعومة

 أال يعلم ما هي وظيفة االستخبارات العسكرية؟

ليلجأون الى مدير أحد اكثر االجهزة القمعية  #البعث عجيب أمر مسؤولين يدعون معارضة

 .اجراما ليجعلوا منه قلما مأجورا يكتب وفق أجنداتهم

حول التاريخ )المشرف( لوفيق  #خالد_العبيدي للتاريخ هذه شهادة وزير الدفاع السابق

 .مرائيالسا

 #عراق_تحت_المجهر

 2 ،( عدد 125( عدد المشاركات )249( عدد التعليقات )456عدد المتفاعلين ) 2017مايو

 ألف( 42المشاهدات للفيديو المرفق )

 منشور للضحك

عندما تم سؤاله عن عالقة اختصاصه )الطب(  لربيعي#موفق_ا أغبى سياسي عراقي الدكتور

 باألمن وما هي مؤهالته ليمسك ملفا حساسا كملف األمن القومي العراقي؟

 !أجاب إنه كان مولع باألمن منذ صغره

 من أين اكتسب الخبرة الكافية لممارسة هذا )الولع( ؟

ة ة االسكتلندية اثناء اقامته الطويلمن القراءة والممارسة )وكأنه كان مقاتال على الحدود البريطاني

 في لندن(

أنا أسست الجيش العراقي، والشرطة العراقية،  :ثم ترتفع )الحماوة( عند السيد النائب ليقول

والمخابرات العراقية، ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع، االستخبارات العسكرية، األمن 

https://www.facebook.com/IraqScope/videos/1617367398274872/


 الوطني...الخ

أسس كل هذه االجهزة ، قد تبين لنا اآلن سبب الفوضى سيادة النائب اذا كنت فعال أنت من  

 .األمنية التي عشناها عندما كنت مستشارا لألمن القومي وما زلنا ندفع ثمن غباءك

واذا لم تكن أنت من أسستها فإن انجازك األمني الوحيد هو تعيينك لشقيقك مديرا للدائرة  

مليون دوالر وهروبه الى  20اإلدارية في مستشارية األمن القومي ثم سرقته لـ

وشموله اآلن بقانون العفو العام ليعود معززا مكرما دون ان يقول له أحد )على  #العراق خارج

 عينك حاجب(

اإلسالميون جعلوا العراقيين فئران تجارب، يمارسون عليهم هواياتهم وولعهم، ليجرب الطبيب 

منية على حساب أرواحنا وهكذا خبرته األمنية على حساب أرواحنا ويجرب المضمد خبرته األ

 .استمرت المهزلة

 #عراق_تحت_المجهر

 30 ،( عدد 19( عدد المشاركات )59( عدد التعليقات )170عدد المتفاعلين ) 2017أبريل

 (3,500المشاهدات للفيديو المرفق )

)العالس والصكاك( كما يعرف في لهجتنا الدارجة والذي كان رفيقه  #كاظم_الصيادي النائب

والذي صار زعيما لعصابة تتألف من ابناء اخوتة وعمومته فيتجول   ومثيله وزميله )أبو درع(

العراقي في  #البرلمان في الشوارع حامال مسدسه ملوحا به هنا وهناك بعد أن اصبح نائبا في

#العراق، يتحدث عن عدم وجود إدارة وعدم وجود رجاالت دولة وإن  هاأسوأ حقبة يعيش

 .العراق دولة مبعثرة وال يمكن قيادة الدولة بمثل هذه الرجاالت

 !ال يا سيد كاظم الصيادي الدولة تقاد بمن هم مثلك من يقيس الدول بحجمها على الخارطة

 !الدولة تقاد بمن هم مثلك من زعماء عصابات الشارع

لة تقاد بمثلك من يبيع مكتبه الدرجات الوظيفية في وزارة التربية العراقية علنا )وهذا سبب الدو 

اعتراضك على الموازنة عندما لم يتم تخصيص درجات وظيفية جديدة على مالك وزارة 

https://www.facebook.com/IraqScope/videos/1615687078442904/


 !التربية(

 !كاظم الصيادي يتحدث عن اإلدارة الصحيحة في إدارة الدولة

 #عراق_تحت_المجهر

 30 ،(، 95(، عدد المشاركات )24(، عدد التعليقات )272. عدد المتفاعلين )2017أبريل

   (6,500عدد المشاهدات للفيديو المرفق )

يقول إنه زود رئيس الوزراء  #خلف_العليان العراقي #البرلمان النائب السابق في

وأرقام هواتف قيادات في تنظيم القاعدة ليتفاجأ   باسماء وعناوين #نوري_المالكي ابقالس

بعد اقل من اسبوع بوصول معلومات الى تنظيم القاعدة تفيد بأن العليان زود المالكي باسماء 

 !#بغداد قادة التنظيم في

ا مالكي، مخترقهل كان مكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة السابق نوري ال

 من قبل القاعدة؟

 !؟#حزب_الدعوة العليان يقول كيف وكل المكتب مغلق باعضاء

عصية على هذا هو من يصف نفسه بـ)رجل الدولة( لم تكن اكثر المعلومات خطورة وسرية  

اإلرهاب وإن كانت تلك المعلومة محصورة في مكتبه الذي ضج لسنوات طويلة بكل فاسد 

 .وفاشل وسارق

 #عراق_تحت_المجهر

 29 ،(، عدد المشاركات 470(، عدد التعليقات )1000. عدد المتفاعلين )2017أبريل

(148.) 

في أحد اللقاءات مع النائبة البرلمانية  كيف ضحك المواطن على المواطن

عراقة وأصالة عائلتها وعلميتها فأخبرت   تحدثت النائبة عن #امال_كاشف_ألغطاء السابقة

ها كانت على قدر عالي من الثقافة فتباهت النائبة بكون عمتها المذيعة بأنها من عائلة حتى نساء

تقراً الكتب والمجالت وتحفظ الشعر وكذلك أشارت الى ان جدتها كانت تقرأ وتكتب في الوقت 

الذي كان فيه المجتمع العراقي ال يعرف هذه الظاهرة الثقافية في عصور متأخرة من القرن 

https://www.facebook.com/IraqScope/videos/1615495051795440/
https://www.facebook.com/hashtag/حزب_الدعوة?source=feed_text&story_id=1615495051795440
https://www.facebook.com/hashtag/حزب_الدعوة?source=feed_text&story_id=1615495051795440
https://www.facebook.com/IraqScope/photos/a.1347108761967405.1073741828.1347090805302534/1614227445255534/?type=3&theater


 .الماضي

عالي   لم تعد الشعب بمستوى ثقافي #المواطن إلنتخابات عن كتلةولكن النائبة عندما ترشح ل

ولم تعدهم بإنقاذهم من التخلف المحيط بهم أو القضاء على األمية، بل كانت تعدهم بزيارات 

 )للسيد محمد(

ال بد من التذكير بهذا التاريخ المخزي  .وبهذه الطريقة نجح المواطن في الضحك على المواطن

 .عليه زمن ولكن على االقل لعلنا نتعظ في المرات القادمةوان كان قد مضى 

 #عراق_تحت_المجهر

 28 ،(، عدد المشاركات 141(، عدد التعليقات )408. عدد المتفاعلين )2017أبريل

 ألف( 31(، عدد المشاهدات للفيديو المرفق )38)

تحرف وتخلط الحقائق لمهاجمة الحكومة فتقول ان رئيس الوزراء لم يتقبل  #حنان_الفتالوي

#الكرادةعندما زار  رميه بالحجارة من قبل طلبة جامعة واسط ثم تقول انه امر باعتقال اهالي

 .موقع انفجار الكرادة بعد ان رموا موكبه بالحجارة

وصلت بها الى الخيال فالكل يتذكر انه لم يتم إعتقال اي السيدة الفاضلة يبدو ان درجة الكذب 

 .احد من اهالي الكرادة

فأنها تنسى ان رئاسة الوزراء قد وجهت بنفسها  #واسط أما عن موضوع الطلبة في جامعة

 .باالفراج عن هؤالء الطلبة وهم االن مستمرين بالدراسة في جامعتهم

ا هذا من خالل قناة )العهد( التي تعود لعصائب اهل ثم ان حنان الفتالوي تنسى انها تقول كالمه

( 44تم فصل ) الحق والتي بسبب هتاف ضد )ايران( أزعج قائد هذه الفصائل#قيس_الخزعلي

 .طلبة من جامعة القادسية هتفوا بشعار "ايران بره بره" وحياتهم االن مهددة بالخطر

 .فعالً اذا لم تستح فافعل ما شئت وقل ما شئت

 _المجهر #عراق_تحت

https://www.facebook.com/IraqScope/videos/1613561721988773/


 28 ،(، عدد المشاركات 458(، عدد التعليقات )1,500. عدد المتفاعلين )2017أبريل

(103.) 

 .ة القطري أخرس العبادي بشأن ملف القطريينوزير الخارجي :#كاظم_الصيادي

 .على حساب الحكومة العراقية #قطر بهذا التصريح يتباهى إئتالف دولة القانون بتصريحات

قطر الداعمة لإلرهاب والداعمة للجماعات االرهابية أصبحت محل إعجاب إئتالف دولة # 

دول الخليج أصبح متحيزاً مع  القانون الذي يدعي المبادئ وحماية الشيعة وحماية المذهب من

دولة خليجية على حساب االضرار بحكومة بلده، وليس أية دولة خليجية، انها )قطر( التي حتى 

 .دول الخليج نفسها تشير اليها بدعمها لإلرهاب

الموضوع يا عزيزي يا من تتخيل ان هذه الجماعة التي تروج وتدعي حمايتها لك هي بالحقيقة 

الدولة الراعية لالرهاب ومستعدة للتحالف مع البعث في سوريا ومستعدة  مستعدة للتحالف مع

 .#مبادئللتحالف حتى مع الشيطان ان كان ذلك سيحقق مصالحها التي تسميها

 #عراق_تحت_المجهر

 

 

https://www.facebook.com/IraqScope/photos/a.1347108761967405.1073741828.1347090805302534/1612645555413723/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hashtag/مبادئ?source=feed_text&story_id=1612645555413723
https://www.facebook.com/hashtag/مبادئ?source=feed_text&story_id=1612645555413723


 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 



 



 

 

 فرسان األمل.9

  تعرف الصفحة نفسها بعبارة "بيج تحشيش سياسي"، منتحلة اسم منظمة تابعة الئتالف

 بزعامة السيد عمار الحكيم. "المواطن"

 ( ،متابعة.291160( إعجاب، )294808عدد االعجابات والمتابعات ) 

 15، لكن لم تباشر نشاطها إال في 2012يوليو/تموز  28الصفحة بتاريخ  أنشأت 

 .2013يوليو/تموز 

https://www.facebook.com/pwo.iq/


  شيعية بارزة، عبر الصور المركبة لها سياسية شخصية  استهدافتركز منشوراتها على

وألعضاء الكيان السياسي الذي تقوده، إلى جانب رئيس الحكومة والشخصيات المقربة 

 منه.

 منتظم ويقتصر على منشور واحد في غالبية األيام، لكنه يشهد  النشر في الصفحة غير

 زيادة حادة في فترات التوتر السياسي واألمني مثلما جرى إبان اقتحام البرلمان.

 29 ،(.1(، عدد المشاركات )18(، عدد المعلقين )80. عدد المتفاعلين )2017مايو 

بعد اعالن الحشد الشعبي وصوله الى الحدود السوريه على الفور وصل العبادي الى الحاج ابو 

مهدي المهندس يبلغة برسالة التحالف ويهدد الحشد بأيقاف التقدم فوراً واال يتعرضون لألبادة 

 لكاملبا

 في حين القت طائرات التحالف المنشورات فوق الحشد تطالبة بالتراجع فوراً 

 لعد شكد جبان وخائن هذا العبادي

 28 ،(.3(، عدد المشاركات )75(، عدد المعلقين )129علين ). عدد المتفا2017مايو 

مصدر خاص : العبادي "على امين عام العصائب ان يعرف حجمة الحقيقي وان ال يحاول 

 . "تبرئة نفسة من حادثة شارع فلسطين

رد د. العبادي على امين عام عصائب اهل الحق بعد إن تحدث حول سكوت العبادي عن اقتحام 

 ."طار النجفسرايا السالم لم

حيث قال العبادي إن " سرايا السالم لم تقتل شرطياً واحد او تخل بأالمن العام كما فعل مسلحي 

 ."العصائب في حادثة شارع فلسطين

واضاف العبادي إن " عشرات التهم تالحق الخزعلي لذلك هو يحاول التهرب منها عبر مهاجمة 

 اوالً قبل ان يهاجم االخرين .الحكومة والشركاء معها ودعاه الى تبرئة نفسه 

 27 ،(.0(، عدد المشاركات )31(، عدد المعلقين )62. عدد المتفاعلين )2017مايو 

https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1310452139073704/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1309715949147323/?type=3
https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1308762849242633/?type=3&theater


ة بريطانية : لن يكون هنالك اي دور سياسي او امني لميليشيا الحشد حيدر العبادي لـ صحيف

 . الشعبي بعد انتهاء عمليات الموصل وسنقدم مجرمي الحرب منهم للمحاكمة

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إنه " لن يكون اي دور للحشد بعد انتهاء العمليات 

 ." العسكرية في البالد

سيعمل على منع مشاركة الحشد او اي فصيل مسلح في االنتخابات  واضاف العبادي انه "

 . " المقبلة تحت اي عنوان كانت

وتحدث العبادي إنه " يعمل على تقديم قادة كبار في الحشد الشعبي للمحاكمة لما ارتكبوه من 

 جرائم ضد المدنيين اثناء عمليات التحرير ".

 19 ،(.3(، عدد المشاركات )7(، عدد المعلقين )61. عدد المتفاعلين )2017مايو 

  ابرز ماسيتم مناقشته في القمة االمريكية السعودية هو التصدي أليران وحلفائها

ضر وبقوة اذا سيركز الجانبين على دعم الكتل السياسية المعادية وسيكون الملف العراقي حا 

 أليران ) التيار الصدري ، العبادي ، البارزاني ، النجيفي ، عالوي (

في حين ستفرض عقوبات على كتل سياسية اخرى بسبب ارتباطهم بأيران ابرزهم كتلة  

 ومجاميع الحشد ) المالكي ، بدر ، فصائل الحشد جميعها (

ا القت القيادة االمريكية تطمينات من العبادي بأنه استطاع ان يقنع الصدر بضرورة الدعم فيم 

 االمريكي لضرب الحشد والحد من نفوذ المالكي وايران

 18 ،(.7(، عدد المشاركات )16(، عدد المعلقين )120. عدد المتفاعلين )2017مايو 

  اليوم

 جندي عراقي وإصابة ثمانية جراء هجوم 11استشهاد 

لن تنتهي هذة الهجومات اال بقدوم الشركة االمنية ...... قرب#الرطبة #األنبار غرب #داعش لـ

عون هجومات على الرطبة لكي يكون العراق الحدودي وهو هذا الهدف يصن  التي تأمن الخط

 ..... مقتنع بالشركة االمنية

https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1301604493291802/?type=3
https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1300585686727016/?type=3


هذا ماتفعله أسرائيل وامريكا لتثبيت نفوذها من خالل هذة الشركة الموسادية وبمباركة الخائن  

 العبادي

 11  ،(، عدد المشاركات 47(، عدد المعلقين )1100عدد المعجبين )·  2015أغسطس

(75.) 

 هههههه

 #هي_هي_عمار_ابو_االيجات

السم: عمار اعمار الحكيم، يرد فيها النص التالي "لرئيس المجلس االعلى )صورة ساخرة 

 قارورة في الساعة"( 100ير، لديه القدرة على فتح قارورة. المواصفات: وحش رقمي خط

 17  ،(، عدد المشاركات 169(، عدد المعلقين )1300عدد المعجبين )·  2015أغسطس

(375.) 

 واحد يكولك فلوس العراق وين راحت ويجيك

 يمكن حتى بـ**** زارع شعر ابن الطوط

)صورة مزدوجة ألمير الكناني مستشار رئيس الجمهورية والنائب السابق عن كتلة األحرار 

التابعة للتيار الصدري، تظهر قيامه بعملية زرع شعر، كتب عليها اآلتي "كلفة صلعة النائب 

 اية الواحدة في تركيا على حساب أموال الفقراء(للشعر $5أمير الكناني هي 

 16  ،(، عدد المشاركات 17(، عدد المعلقين )117عدد المتفاعلين )·  2013سبتمبر

(6.) 

 .! دل عبد المهدي يكول جنت نايم والحماية باكو مصرف الزويةعا

 فرسان األمل

https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.432294046889522.1073741826.249369711848624/802968216488768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.432294046889522.1073741826.249369711848624/806331946152395/?type=3
https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.249372031848392.54239.249369711848624/431951416923785/?type=3&permPage=1


)مرفقة بصورة لشعار ائتالف المواطن وعليه صورة ساخرة لعادل عبد المهدي وهو يقسم بأنه 

  كان نائم وقت السطو على المصرف(

 16 ،(.0(، عدد المشاركات )13(، عدد المعلقين )79. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 بعد تجاوزاته غير المبررة على الحشد

 المهندس يصدر أمرا بطرد كريم النوري من الحشد الشعبي

ومنعه   الحشد الشعبي بطرد السيد كريم النوري كشف مصدر مطلع عن صدر قرار من هيئة

 . من الظهور اعالميا كناطق باسم الحشد

واشار المصدر الى ان النوري استدعي امس الى هيئة الحشد الشعبي وتعهد خطيا الى نائب 

رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس بعدم الظهور في االعالم كناطق باسم الحشد او 

 وخالف ذلك سيتم اعتقاله بموجب القانون قياديا فيه ،

 14 ،(.11(، عدد المشاركات )28(، عدد المعلقين )260. عدد المتفاعلين )2017أبريل 

 �💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵�ق عائلتيرزقي ورز

)مرفقة بصورة ورقة من فئة مئة دوالر تتوسطها صورة مقتدى الصدر وعلى يسارها عبارة 

مطار النجف وتحتها العبارة الساخرة من برنامج والية بطيخ "رزقي ورق عائلتي" في إشارة 

 بسبب الفساد(إلى عضو نائب مدير مطار النجف الذي أعلن زعيم التيار البراءة منه 

https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1298933476892237/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/pwo.iq/photos/a.401321099986817.1073741825.249369711848624/1267637620021823/?type=3&theater


 



 



 



 



 



 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 أخبار محافظة األنبار.10

https://www.facebook.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-1466252307024277/?fref=nf


 سها بعبارة "ننقل األخبار بأمانة في زمن أزمته الثقة والمصداقية تعرف الصفحة عن نف

 .وانتشرت فيه الخيانة، شاركنا

  2015يوليو/تموز  1أنشأت الصفحة بتاريخ. 

 ( 94071إعجاب(، ) 94427عدد االعجابات والمتابعات .)متابعة 

 ف ما تزعم شتنشر الصفحة بكثافة بمعدل يومي ال يقل ثمانية منشورات، تركز أغلبها على ك

 أنها عمليات فساد في حكومة األنبار المحلية.

 1  ،(.0) د المشاركات(، عد0(، عدد التعليقات )2عدد المتفاعلين ) .2017يونيو 

 . لجنة النزاهة النيابية تفتح تحقيق حول تزوير وتجاوز صهيب الراوي الفاسد

اكد النائب صالح الجبوري عضو لجنة النزاهة النيابية ان قرار محافظ االنبار صهيب الراوي 

ومؤشر على عدم  ٢٠٠٨لسنة  ٢١باقالة نائب المحافظ هو مخالف لقانون المحافظات رقم 

 بالصالحيات و تاكيد على انفراده بالقرارات و هذا ما حذرنا منه مرارا وتكرارا التزامه

وأشار الجبوري بان لجنة النزاهة النيابية ستشرع بفتح تحقيق بشأن األوراق المزورة التي تم 

 .تقديمها الى اللجنة بهدف التضليل وتسقيط الخصوم

 1  ،(.2) (، عدد المشاركات15(، عدد التعليقات )47. عدد المتفاعلين )2017يونيو 

 رسالة أهل األنبار لدولة رئيس الوزراء المحترم

 . المحترم رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي

تلقينا بكل أسف خبر لقاءكم بالمجرم احمد بزيع والذي يعلم تاريخه القاصي والداني في عموم 

 . العراق

إن لقاءكم بهذا المجرم الذي استباح دماء أهل األنبار والعراقيين من خالل إيواء االرهابيين في 

ي والقتلة في داره ومزرعته وقيادته لزمر اإلرهاب في ساحات جيرت للحزب اإلسالم

األنبار ..أننا نجد اجراءكم صفعة لكل الشرفاء وايضا اجراء متعسف للخيرين من اهلكم الذين 

https://www.facebook.com/1466252307024277/photos/a.1466677723648402.1073741829.1466252307024277/1832001480449356/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1466252307024277/photos/a.1466677723648402.1073741829.1466252307024277/1831986707117500/?type=3&theater


 .. هم أحرص على وحدة العراق ودماء أهله من الذي التقيته

من هنا فأهل األنبار يطالبوك دولة الرئيس بتوضيح لهذا اللقاء خاصة وانهم باتوا يرون أنك 

ت جرمه ومشاركته باالرهاب والدمار ..ونحن سنكون بانتظار اخطئت بلقاءك شخص ثب

توضيح لهذا اللقاء قبل أن نحدد موقفنا من حكومتنا التي يبدو تسير بذات المنهج الذي سار به 

 . من سبقها والذي أدى لدمار محافظتنا نتيجة المحاباة والظلم

 دولة الرئيس العبادي

 . ويكافئ على جرمهماقيمة التضحيات والمجرم يتصدر المشهد 

 . ماقيمة صبرنا على دمار محافظتنا والمتسبب يعود بفضل اجراءتكم غير الصائبة

 ماقيمة شهداءنا ودماءهم والقاتل تقربوه اليكم

 لن نسكت عليها يادولة الرئيس

 لن تمر مرور الكرام

 فليخسا أحمد البزيع مجرم االنبار

  على دماء ابناءهم وسيدفع البزيع ثمنها وهللا لتثور األنبار غيرة . وليخسا من وااله

 اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

 1  ،(.1) (، عدد المشاركات6(، عدد التعليقات )25. عدد المتفاعلين )2017يونيو 

ذر المزور صهيب الراوي محافظ االنبار ثالثة أيام للتراجع عن قرار إقالته او علي فرحان ين

 . مواجهة المحاكم

 بالوثائق طالعوها

 1 (.2) (، عدد المشاركات29(، عدد التعليقات )48. عدد المتفاعلين )2017نيو، يو 

 عاجل عاجل

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1831960020453502&id=1466252307024277
https://www.facebook.com/1466252307024277/photos/a.1466677723648402.1073741829.1466252307024277/1831902627125908/?type=3&theater


 تزداد عدد المطالبين باقاله صهيب الراوي محافظ االنبار

 ويزداد معها اكتشاف فضائح وسرقات للمحافظ

  ب نعم او ال  نرجو االجابة فقط  انت ماهو رأيك مع االقاله او ال

 عبير وعدم التجاوزوترك الحرية في الت

 شكرا لكم

 1  ،(.2) (، عدد المشاركات10(، عدد التعليقات )36. عدد المتفاعلين )2017يونيو 

الوليد العامة ومطالبات للنائب العام  بالوثائق : فضيحة صهيب الراوي محافظ االنبار مع شركة

 ...بفتح تحقيق فوري بصفقة فساد المحافظ

نعرض لكم اليوم وثائق تؤكد وجود فساد للعقد المبرم بين محافظ االنبار صهيب الراوي مع  

 شركة ابن الوليد العامة تجهيز سيارات بيك اب للمحافظة

اي  ٢٠١٥/  ١٢٢/  ١٥خ صرف الصك هو بينما تاري ٢٠١٥/  ١٢/  ٢٠ان تاريخ توقيع العقد 

  قبل توقيع العقد بخمسة ايام وهذا دليل دامغ على فساد محافظ االنبار

مع العلم ان شركة ابن الوليد التملك اي خط انتاجي او تجميعي بينما يشير العقد الى ضرورة  

/  ٤/  ٧ريخ وجود خط تجميع للشركة وشركة الوليد احالة العمل الى شركة صخرة المعيار بتا

من  ٥وحسب العقد المرفق طيا اي بعد انتهاء العقد مع المحافظة وهذا يتنافى مع الفقرة  ٢٠١٦

 . ٩البند 

وال يوجد تقرير من المحافظة بالكشف على خطوط االنتاج .. والشركة المتخصصة في وزارة  

 ...الصناعة لهذا الموضوع هي الشركة العامة لصناعة السيارات

 ائب العام بفتح تحقيق فوري مع صهيب الراوي محافظ االنبار الفاسدنطالب الن 

 1  ،(، 3) (، عدد المشاركات11(، عدد التعليقات )65. عدد المتفاعلين )2017يونيو

 ( مشاهدة.1600)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1831864480463056&id=1466252307024277
https://www.facebook.com/1466252307024277/videos/1831458127170358/


 جدا للشيخ غازي فيصل الكعود عضو البرلمان العراقيتصريح مهم  كي الننسى

اكد الشيخ غازي الكعود عضو البرلمان العراقي ان الذي ادخل الدواعش لمحافظة االنبار هو  

احمد ابو ريشة واوضح ان الدواعش ادخلهم المجرم احمد ابو ريشة اوال في مزرعته ) مزرعة 

بو ريشة هو الذي قتل الجنود الخمسة من اهالي ثميل ( وبعدها اعطاهم السالح واكد ان احمد ا

 الجنوب بالقرب من ساحة اعتصام الرمادي

اين الحكومة من هذا التصريح ؟ اين المدعي العام ؟ واالن احمد ابو ريشة جالس في المنطقة 

الخضراء في بيت سعدون الدليمي وزير الدفاع السابق الذي كان يبيع السالح الحمد ابو ريشة 

 سلمها احمد ابو ريشة للدواعشوبعدها ي

 1  ،(.1) (، عدد المشاركات17(، عدد التعليقات )84. عدد المتفاعلين )2017يونيو 

 . عاجل

بعد الحكم على محافظ بابل بالسجن ...محافظ األنبار يمثل أمام محكمة الجنايات بعد أن نقلت 

قضية سرقة األموال المخصصة من وزارة الصناعة لشراء مولدات للنازحين من هيئة النزاهة 

 . لمحكمة الجنايات

ته المتورطين بسرقة قريبا جدا يصدر حكم على صهيب إسماعيل الراوي لص األنبار وحاشي

 أموال أهل األنبار

 .أحزاب الدين كلهم حرامية( )

 30  ،(، عدد المشاركات136(، عدد التعليقات )1900. عدد المتفاعلين )2017مايو 

(70.) 

رئيس مجلس محافظة االنبار احمد حميد شرقي يرفض اقالة النائب الفني لمحافظ االنبار علي 

فرحان ويوجه كتاب الى محافظ االنبار لبيان اسباب اقالة نائب المحافظ الفني ويوجه المحافظ 

ب المحافظ هي صالحية انه ليس من صالحياته حسب قانون مجالس المحافظات وانما اقالة نائ

 .حصرية لمجلس المحافظة

https://www.facebook.com/1466252307024277/photos/a.1466677723648402.1073741829.1466252307024277/1831361260513378/?type=3&theater
https://www.facebook.com/1466252307024277/photos/a.1466677723648402.1073741829.1466252307024277/1831233083859529/?type=3


هذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبه محافظ االنبار صهيب الراوي يدل على عدم فهمه بالقانون وال 

 باالدارة وعلى مجلس المحافظة اقالة صهيب الراوي واحالته الى القضاء الخذ جزاءه العادل

 30  ،(، عدد المشاركات34(، عدد التعليقات )136عدد المتفاعلين ) .2017مايو 

 ( مشاهدة.4300(، )16)

 هام جدا

 اعادة فصيل حماس العراق اإلرهابي الحزب االسالمي ينظم فصائل مسلحه في االنبار ومحاولة

 مالسيارات التى ت تخدمون سيارات المحافظه وعدد منشقيق المحافظ ويس بقيادة مثنى الراوي

الذين كانو يقودون ساحات االعتصام ) احمد ابو ريشه  شراءها من المحافظه للحشد واعادو كل

أبناء االنبار الغيارى لن يسمحوا  ( وعدنان مشعل واسماعيل رديف و مهند الذيابي واخرين

 عد تحريرها ولن يرضوا عودة ااٍلرهاب مرة ثانيةبعودة القتلة والمجرمين الى مدينة االنبار ب

معالي وزير   معالي وزير الدفاع  دولة رئيس الوزراء  مناشدة الى الى المحافظة أبدا

 القادة االمنين األبطالو مستشارية األمن الوطني  الداخلية

 االنبار من الضياع مره اخرى #انقذوا

https://www.facebook.com/1466252307024277/videos/1831142603868577/


 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 اعالميات العراق.11

  ال تعرف الصفحة نفسها بشكل صريح لكن يذكر انها تقدم خدمات مهنية وموقعها في الكرادة

 الشرقية.

https://www.facebook.com/Iraq.a007/?fref=ts


 ( 141025اعجاب(، ) 138893عدد االعجابات والمتابعات )متابعة 

  2015يناير  20انشات الصفحة بتاريخ 

  على منشورات عدة غير محددة تجاه قضية بعينها وانما تتناول قضايا تعتمد الصفحة

اجتماعية وسياسية وثقافية مختلفة، تناقش قضايا عربية واقليمية ودولية مختلفة بطريقة 

 ساخرة وتهكمية.

  تحمل الصفحة صورة االعالمية العراقية سحر عباس جميل ويبدو انها تابعة لها ممولة من

 قبلها.

 13  (58( عدد المشاركات )116(، عدد التعليقات )1003عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

الصباح، ومجلس االمناء يقيله.  "علي الشاله يعين شاعر يعبد االوثان رئيسا لتحرير جريدة

كشفت مصادر عن ان رئيس تحرير صحيفة "الصباح" الوثني الذي جرت اقالته مؤخرا ، 

شوقي عبد األمير، اليزال يتمتع بامتيازاته، من سيارة مخصصة له، مع سائِقْين وحمايات، في 

 .عملية "تحايل" واضحة على األنظمة المعمول بها في شبكة االعالم العراقي

وبحسب المصادر، فان أحد أسباب بقاء عبد األمير على امتيازاته على رغم انه لم يقدم انجازا 

 مميزا، هو عالقته الخاصة بعلي الشاله في المهجر.

واعتبر المصدر ان هذا التالعب بالمناصب هو فساد جديد، السيما وان المتابعين لشؤون 

ألمير ومنذ ان كان رئيسا لتحرير الصباح "الصباح" من صحافيين ومثقفين، يرون ان عبد ا

عرف عنه أميته السياسية، وعدم قدرته على تفعيل الخطاب التعبوي، وتركيزه على ملحق ) بين 

نهرين( الخاص بالثقافة على حساب ملحق ) صباح الموصل( الخاص بمعركتنا مع عصابات 

التحرير، وكذلك إغفاله  داعش االرهابية ما شكل استخفافا بدماء شعبنا وجهوده في معارك

 لبطوالت الحشد الشعبي وهو ينزف دماءه دفاعا عن العراق ارضا وشعبا ومقدسات.

ووفق المصادر فان العاملين في جريدة الصباح قد ابدوا ارتياحا شديدا القالة عبد األمير من قبل 

ه لهم بمقابلتمجلس امناء شبكة االعالم، بسبب عزلته عن العاملين في الجريدة وعدم السماح 

https://www.facebook.com/Iraq.a007/photos/a.1530839013863882.1073741828.1530455853902198/1914755142138932/?type=3&theater


والحديث معه مهما كانت الضرورة قصوى، وبقائه على سجيته في المهجر، حيث سلوكه 

 الخاص في خارج الدوام من افراط في الكحوليات يؤثر في اداءه في اثناء الدوام ،

ومن األقدار التي يعتبرها المتابعون، أنها "سيئة" ان شوقي عبد األمير، وفي مجتمع عراقي 

ين يصبح رئيسا لتحرير صحيفة تمول من ثرواتهم، وهو الذي صرح في لقاء محافظ ومتد

صحافي مع جريدة عربية بانه "وثني"، اي انه يعبد االوثان وال يعبد هللا االمر الذي يكشف عن 

 حجم الخطأ الذي ارتكبه الشاله بحق الشعب العراقي.

لمهام الملقاة على عاتقه لمجموعة وكان من االنتقادات التي وجهت لشوقي عبد األمير، انه ترك ا

من المدراء قليلي الخبرة. فكان ال يزور الجريدة اال بصفة الزائر المتفضل متفرغا لتلميع 

صورته الشخصية في المناسبات والندوات ولقضاء مشاغله الشخصية ومعامالته في دوائر 

في أيام الجمع والعطل الدولة "مستغال"، سيارات الجريدة وهاتف الفاتورة الذي منح له حتى 

 الرسمية، وهذا ما لم يفعله غيره من رؤساء التحرير السابقين."

 26  (165( عدد المشاركات )387د التعليقات )( عد646عدد المتفاعلين ) 2017مايوم 

 مستشفيات متخصصات بعالج أمراض السرطان واللوكيميا في بغداد. ٢"احبط مشروع لبناء 

 وكان من ضمن هذا المشروع بناء مركز في كل محافظة لعالج أمراض السرطان بكل أنواعه.

و ان المقاول العُماني من وسبب رفضه للمشروع عندما كان رئيساً للجنة النزاهة البرلمانية ه

 بالمئة من تكلفة المشروع. ٣٠أصل عراقي رفض ان يعطيه نسبة 

لو بُنيت هذه المستشفيات لكان هو اول المستفيدين منها ومن أطبائها للعالج من مرض السرطان 

 الذي يأكل جسده الذي كان ) ينفشه( كالطاووس عند لقاءاته التلفزيونية." 

 12  (2( عدد المشاركات )10( عدد التعليقات )79عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 "وثائق:

https://www.facebook.com/Iraq.a007/photos/a.1530839013863882.1073741828.1530455853902198/1921438748137238/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Iraq.a007/photos/pcb.1914199388861174/1914199358861177/?type=3&theater


الرفيق علي الشاله يتالعب بالدرجات الوظيفية وينس ب مذيعات الى وكالة االنباء لتحقيق 

به...وكان الشاله قد اعيد الى مجلس االمناء بعد خسارته في االنتخابات بامر ديواني من مآر

 نوري،المالكي عندما كان رئيس وزراء" 

 11  (26( عدد المشاركات )19( عدد التعليقات )133عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 "من اقوال العظماء سبب ازمة الكهرباء هو تشغيل المواطن للسبلت في الحمام  حيدر العبادي" 

 10  (24( عدد المشاركات )158( عدد التعليقات )482عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 "اين االعالم المحايد ؟؟؟

 بالوثيقة

 مؤسسة الخنجر تكشف ان خميس الخنجر

 لتلميع صورته امام البشير دوالر أمريكي الى احمد $3000يصرف راتب شهري مقداره 

 واستهداف العملية السياسية"  الشارع العراقي من خالل برنامجه التلفزيوني

https://www.facebook.com/Iraq.a007/photos/a.1530839013863882.1073741828.1530455853902198/1913962698884843/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Iraq.a007/photos/a.1530839013863882.1073741828.1530455853902198/1913500462264400/?type=3&theater


 

 



 

 



 

 

 

 

 

 عراقيون بنكهة بغدادية.12

 عراقيون بنكهة بغدادية صفحة عامة تهتم بالشأن العراقي والبغدادي بشكل خاص 

  117657عدد االعجابات 

 118197دد المتابعات ع 

https://www.facebook.com/EIRAQIUWN80/


 30 /5/2017 ( 49( عدد التعليقات )133عدد المتفاعلين) 

مبالغ كلها من ذوي الهوى وهذه ال "ضابط تحقيق بوزارة الداخليه ينثر : الدوالرات على بنات

 النقيب اثير حامد سمك العبيدي  يتم مساومتهم وهتك اعراضهم .. المعتقلين المساكين الذين

 ضابط مكافحة إجرام باب الشيخ"

 29 /5 /2017 ( 11( عدد المشاركات )138( عدد التعليقات )165عدد االعجابات) 

 تيار أحرار الصدر (( -"عاجل .. عاجل .. عاجل )) انشقاق في التيار الصدري 

صرح المتحدث بأسم تيار أحرار الصدر : مقتدى و أتباعه يقودون العراق الى حرب أهلية وأن 

ما بات قائدا وطنيا يقود الى السلم بل بات رجل حرب يقود العراق الى الهاوية و مقتدى الصدر 

 اإلقتتال الداخلي .

وأضافت المصادر التي تعرف نفسها بالمنشقة عن مقتدى الصدر و المتمسكة بخط الشهيدين 

بأن ) مقتدى ما بات يمثل خط والده ” تيار أحرار الصدر ” الصدرين المقدسين تحت عنوان 

وطني و اإليماني بل هو رجل حرب يطعن الجبهات لصالح داعش و يدعو الى التفرقة بدال ال

 من وحدة الصف لصالح أجندات بعثية و خارجية مشبوهة .(

بأن مجموعة كبيرة من أبناء الخط الصدري ” تيار أحرار الصدر ” وكشف المتحدث بإسم 

من مقتدى الصدر و مايمثله من منهج و  المقدس و في جميع المحافظات العراقية أعلنوا براءتهم

خطاب و سلوك ، ويعلنون تمسكهم بخط المولى المقدس الشهيد السيد محمد محمد صادق 

 الصدر .

 أن تياره يعلن عن إنشقاقه لألسباب التالية :” أحرار الصدر “وقال المتحدث بإسم 

حد بعدي ( و نحن على منهجه أوال : المولى المقدس أعلنها عالنية ) أنا حررتكم فاليستعبدكم أ

سمينا أنفسنا أحرار الصدر في حال ان السيد مقتدى و خالفا لمنهج والده في الخلق الحميد و 

التواضع الكبير يتعامل مع أبناء الخط الصدري بفوقية و استعالء و لغة اإلستعباد و ان 

 دة .تجاوزاته على أبناء هذا الخط المجاهد كثيرة و عباراته الجارحة مشهو

https://www.facebook.com/EIRAQIUWN80/videos/vb.162955922%203925943/1938014613080401/?type=2&theater
https://www.facebook.com/EIRAQIUWN80/photos/a.1692609240954274.1073741829.1629559223925943/1937540873127775/?ty%20pe=3&theater


ثانيا : ان المولى المقدس رفع شعار الوحدة بين أبناء المذهب الواحد و الوطن الواحد و سيد 

مقتدى منهجه التفرد و التفرقة و التشرذم و تمزيق الصف الشيعي و الصف الوطني من خالل 

 سياساته العوجاء .

ا لمظلومين في حال اننثالثا : المولى المقدس زهد في حياته الشخصية و واكب حياة الفقراء و ا

نرى أن السيد مقتدى قد عدل عن خط والده ليعيش في قصور فارهه في قم و بيروت و يتنقل 

بالطائرات الخاصة و المواكب الرنانة و يتعامل كزعيم عصابة مالية و ليس كزعيم تيار 

 إسالمي إيماني علوي .

لفضالء و اهل الحكمة و الدراية في رابعا : ان المولى المقدس كان يقرب الى مجلسه العقالء و ا

حال نرى ان السيد مقتدى أصبح يقرب المتملقين و أصحاب التواريخ المشبوهة و السوابق 

المظلمة من سراق المال العام و أسافل الناس و أبعدهم عن الدين و الحكمة ، وهذا ما إنعكس 

 نهب .على سلوك التيار الهمجي الفوضوي الباحث عن اي فرصة للسلب و ال

خامسا : المولى المقدس جاهد من أجل تزكية الناس و تربيتهم على المنهج اإلسالمي القويم في 

حال نرى ان السيد مقتدى الصدر قد أنشأ قاعدة من الجهلة المغدور بعقولهم و نفوسهم بدال من 

اج تطهيرها و تزكيتها ، ومن أوضح الواضحات ان الجاهل غيرقادر على قيادة الحكماء و نت

 الجهل ليس اال ما نراه من همجية و استخفاف و تخلف .

سادسا : المولى المقدس قدم دمه الطاهر من اجل محاربة طاغوت زمانه المتمثل في صدام 

الهدام و حزب البعث المنفور في حال نرى ان السيد مقتدى يدافع عن مؤتمر البعثيين في باريس 

 لمجاهدين في الفلوجة و سوح الجهاد .عالنية و ينفذ خطط بعثية و عربية لطعن ا

سابعا : ان أوامر السيد مقتدى لسرايا السالم في عدم مشاركة اخوانهم في جبهة الفلوجة ما هي 

 اال تأكيدا على ما ذكرناه في تحالفه مع البعثيين و الصرخيين و الملحدين .

ممارسات مقتدى و  بأننا على أهبة اإلستعداد لفضح” أحرار الصدر ” وهدد المتحدث بإسم 

أتباعه الفاسدة لصالح خط والده اإليماني المقدس و حفظا لحرمة ذلك الشهيد العظيم الذي لم 

 يوصينا يوما بمقتدى بل باإلسالم و المذهب و الوطن .



وقال المتحدث بأننا سنكشف قريبا عن ملفات فساد كبيرة قادها مقتدى بنفسه و سنتحدث عن 

كيفية ابتزاز المقاولين و التجار بإسم محاربة الفساد و إصالح البالد و كذبة محاربة الفاسدين و 

 العباد ." 

 6  (1التعليقات )صفر( عدد المشاركات ) ( عدد29عدد المتفاعلين ) 2016ابريل 

 "#ذهب_مع_التسويات

نعم سيذهب االمن الهش وستسقط تكريت وديالى والموصل واالنبار مجددآ ...!! عندما يقوم من 

اقسم يمين الحفاظ على راحة وامن المواطنين باطالق سراح ليث الدليمي وبقية ارهابيي تنظيم 

ب االمن و دماء المجاهدين واالبرياء سدآ على مذبح القاعدة وداعش .. ستسقط مجددا وسيذه

 التسويات"  

 17  (1المشاركات ) ( عدد2( عدد التعليقات )36عدد االعجابات ) 2017ديسمبر 

اليوم  《االسالم هو الحل  》سنوات كان الشعار 5"#الثورات_الفندقية  #ثوار_أسطنبول قبل 

 #ثوار_اربيل  《الباص االخضر هو الحل  》وبعد خراب حلب اصبح الشعار 

ا الجئون ي 》اليوم وبعد خراب الموصل و بزيبز  《قادمون يا بغداد  》قبل عامين ونصف 

لنهائية التي نخرج بها من هذه النماذج الثورية ان الثورات الفندقية نهايتها المحصلة ا 《بغداد 

 واحدة ... قتل، تدمير، تهجير  وان الفاتورة الباهضة يدفعها المگاريد والسذج من المدنيين"

 15  ( عدد المشاركات )صفر(1( عدد التعليقات )21عدد ا المتفاعلين ) 2016ديسمبر 

 "#حزب_الدعوة ال يستحون.!! ان لم تستحي افعل ماتشاء

حزب الدعوه اليستحون صرح القيادي في حزب الدعوة "خلف عبد الصمد"  ان حزب الدعوه 

كم.!! وليس لدينا أي وزير او موكيل او مدير عام بالحكومة..!! عجيب هوالء كم ليس حزب حا

وقحين..!! إليس لديهم رئيس وزراء ولديهم وكيل وزارة الداخلية وهو متنفذ ولديهم وكالء في 

باقي الوزارت ولديهم عشرات المدراء العامين.. يقودها عناصرهم الذي جلبوهم من اوربا. 

https://www.facebook.com/EIRAQIUWN80/photos/a.1692609240954274.1073741829.1629559223925943/1910513612497168/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EIRAQIUWN80/photos/a.1692609240954274.1073741829.1629559223925943/1851848801696983/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EIRAQIUWN80/photos/a.1692609240954274.1073741829.1629559223925943/1850477251834138/?type=3&theater


جميعها للدعوة ...فما هذه الوقاحه من هوالء الذين سرقوا ودمروا البالد انهم واألجهزة االمنيه 

كاذبون يدعون زورا.. وهذا صالح عبد الرزاق القيادي في حزب الدعوة الذي تهجم اليوم على 

فصائل الحشد الشعبي ونعتهم بالملشيات..!! كان محافظ لبغداد وعليه ملفات فساد ويقودها ابن 

وعاثوا في االرض فساد .. ولديه بيت بالعطيفيه وقطع الشارع عن الناس النه اخوه ابو سجاد 

اشترى بيت اخر جعله مسبح له فاين هم من التدين وااليمان .. هو كان يعيش بهولندا يتسكع 

ويعيش على المساعدات االوربيه ولم يعمل مثل االخرين من اين اتى باالمالك واالموال.. وهذه 

ل كاطع ابو مجاهد ابو فرهود وعامر الخزاعي وكريم االعنزي الذي سرق الوجوه القبيحه مث

بيوت النظام السابق في القادسيه والشيخ الزهيري عراب حزب الدعوة الذي يملك العمارات في 

لندن وايران واين المالكي وعدنان االسدي والقائمه تطول ويقول نحن ليس نحكم وانما جزء من 

.. منذ السقوط وحزب الدعوه يقود البلد بكافه موسساته ومسيطر  الحكومه فكيف يكون الكذب

على الجيش والشرطه حتى وصل للضباط البعثين ان يكونوا من الدعاة الن المالكي لديه حب 

التسلط والغرور فاليحب المهني وال يقرب المخلص الذي يعمل بااخالص ويتحدث أصدقا.. كان 

ي ويسحب..! خزينه فرغها الاهوائه وجيش مزقه لرغباته المالكي القائد االوحد وهو الذي يعط

وموسسات دمرت لنزواته وفساد بال حساب وفقرا اليطاق.. صدام طاغيه ومجرم ولحد االن لم 

يعثر اي احد انه يملك بيت ولم يسجل باسمه بيت وهذا بعثي وهوالء يدعون اسالميين..  

د دمرت كلها بجهود صاحب الواليه بزمانهم بيوت سلبت وعقارات زورت واموال سرقت وبال

الثالثه .ان بعض الذين يدعون انهم دعاة نسو االخره وفرحوا بالدنيا فتركوا المبادئ وتمسكوا 

بالمنافع فاصبح حديث الناس سبهم ولعنهم فال احد بهم محترم وال منهم مكرم النهم اكلوا الحرام 

م سوء واللعنه عليهم واالجيال سوف تلعنهم الى وظلموا الكرام وقربوا اللئام .... ان شاهلل عاقبته

 ابد االبدين" 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 رأي العربي.13

 ."تعرف الصفحة نفسها بعبارة "صحيفة عربية مستقلة 

  2016ديسمبر/كانون االول  30أنشأت الصفحة بتاريخ. 

 ( متابعة118922( إعجاب، )118749ت )عدد االعجابات والمتابعا. 

https://www.facebook.com/raialarabi/


  الصفحة تتبع موقع جريدة رأي العربي التي تقول بأنها تصدر من لبنان بيروت، والتي ال

توفر أي معلومات عن هيئة تحريرها رغم أنها تذيل محتوياتها بأسماء مستعارة على 

 األغلب.

 .الصفحة تشارك منشورات الجريدة التي يبدو أنها ال تصدر يوميا 

 غالبية المواد التي تتعلق بالشأن العراقي تدور حول مزاعم فساد مالي وإداري لمسؤولين

عراقيين بمختلف انتمائهم، وهي بعكس بقية المنشورات يجري مشاركتها مع اقتباس فقرة 

 منها.

29 ،(.435(، عدد المشاركات )791(، عدد المعلقين )9700عدد المتفاعلين ). 2017مايو 

 ...بالوثائق

وتم الكشف إن األمر اإلداري الموقع من الراوي مفبرك!، مما يؤكد قيامه باستهداف كل من 

يحاول أن يكشف ملفات الفساد في المحافظة من خالل استغالله لمنصبه وتجاوزه الصارخ على 

حة له و استمراره بخرق القانون بذرائع مختلفة وكان أخرها اتهام نائبه الفني الصالحيات الممنو

 .. بتزوير شهادته الجامعية

 25 ،(.0(، عدد المشاركات )5(، عدد المعلقين )10. عدد المتفاعلين )2017مايو 

االنبار بحسب تقرير الشفافية متواطئ بإحالة العقد حيث كشف التقرير من قيام  نجد محافظ

محافظ االنبار "صهيب الراوي" وشخصيات أخرى تعمل وتمارس ضغوط لغرض الحصول 

 .على عقود فرعية من عقد اإلحالة

 18 (.428(، عدد المشاركات )336(، عدد المعلقين )5002. عدد المتفاعلين )2017،مايو 

أول الزائرين للبنك هو الشيخ عبد اللطيف الهميم الذي ذهب متوسطا ومتوسال لدى محافظ البنك 

المركزي من اجل مصرف الرواحل التابع إلى حارث محمد العليان الذي اعتبره اإلعالميين 

 كبر عملية نصب في تاريخ العراقوالقانونيين بأنه ا

https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1429314983817862
https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1425965790819448
https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1418467351569292


 16 ،(.476(، عدد المشاركات )508(، عدد المعلقين )4900. عدد المتفاعلين )2017مايو 

ت بالسجن تعهداقامت العفلقية باالجتماع بموظفي المكتب وهددتهم بالنقل وجعلتهم يوقعون على 

إذا تم إخراج أي ورقة فساد من عقودها الوهمية وتم تبليغ الوزير بذلك وتمت معاقبتها بثالثة 

 عقوبات لغاية أالن ،وتم رفع أمر إقالتها إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء

 15 ،(، عدد المشاركات 1784ألف(، عدد المعلقين ) 10. عدد المتفاعلين )2017مايو

(1209.) 

لن أتحدث هنا عن الفساد األخالقي للمال فهو معروف لدى الجميع وال عن اكبر صفقة فساد في 

تجهيز أسمدة وأعالف مسرطنة قادمة من قطر ، الن وزارتي العلوم والتكنولوجيا والبيئة قبل 

ة الصحة رفضتا تأييد صالحية هذه المواد ولم تستطيعا إيقافها ؛ وكذلك أعضاء ضمها إلى وزار

 في مجلس النواب لم يستطيعوا إيقاف هذه الصفقة

 13 ،(.757شاركات )(، عدد الم611(، عدد المعلقين )3000. عدد المتفاعلين )2017مايو 

فريال قالت لمقربين لها بان نفس المصرف عرض عليها مبلغ كبير من المال وقد رفضت ذلك 

واعيد عليها الموضوع قبل اعفائها بيوم واحد ورفضت وقيل لها ان جماعة الوزير قبضوا مبلغ 

 دفتر من الدوالر االمريكي وانتهى االمر 50

 لي()مرفق بصورة لوزير التخطيط سلمان الجمي

 3 ،(.609(، عدد المشاركات )569(، عدد المعلقين )6000. عدد المتفاعلين )2017مايو 

الفاسدة دفعت مئات أالف من الدوالرات رشاوى إلى فاسدين ومتنفذين في مكتب رئيس الوزراء 

 اجل تثبيتها في منصب المفتش العام لوزارة التربيةحيدر العبادي من 

 )مرفق بصورة لمفتش عام وزارة التربية جميلة العبيدي(

 10 ،(.385(، عدد المشاركات )397(، عدد المعلقين )5300. عدد المتفاعلين )2017مايو 

https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1415756338507060
https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1414882245261136
https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1413434665405894
https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1403554469727247
https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1409940109088683


الثلة الفاسدة توقعت أن تأخذ من أموال محافظة االنبار ووضعها كرأس مال لمصرف  هذه

الرواحل الذي يمتلكه احد أبناء محمد العليان لكن وزارة المالية رفضت أن تزود محافظة االنبار 

باألموال بسبب التقشف وهناك مسؤولين قاموا بإيقاف عملية تحويل األموال للمحافظة حيث 

 .معلومات عن هذه السرقة الكبرى مما جعل البنك المركزي يصادر إجازة البنككانت لديهم 

 )مرفق بصورة لمحافظ األنبار صهيب الراوي(

 12،(.180)(، عدد المشاركات 210(، عدد المعلقين )5400. عدد المتفاعلين )2017مايو 

ألف دوالر ألحد أعضاء  100هناك تسريبات من احد أعضاء مجلس المحافظة انه تم دفع مبلغ 

الكتلة الثالث مع كشوفات تنفيذ مباشر، إما نائبه الفني جاسم محمد العسل الذي استحوذ على 

منصب بدعم من الراوي حاصل على شهادة دبلوم والمنصب يتطلب أن يكون المرشح حاصل 

 .ة البكالوريوس، في حين كان من المفترض أن يذهب المنصب لعلي فرحان حميدعلى شهاد

 )مرفق بصورة لمحافظ األنبار صهيب الراوي(

 

https://www.facebook.com/raialarabi/posts/1412495688833125


 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 صحيفة نيوز.14

 ."تعرف الصفحة نفسها بعبارة "صحيفة مستقلة 

  2016اكتوبر/تشرين االول  9أنشأت الصفحة بتاريخ. 

 ( متابعة115782( إعجاب، )115555عدد االعجابات والمتابعات ). 

 .الصفحة تتبع موقع جريدة صحيفة نيوز، والتي ال توفر أي معلومات عن هيئة تحريرها 

 .الصفحة تشارك منشورات الجريدة التي يبدو أنها ال تصدر يوميا 

 حول مزاعم فساد مالي وإداري لمسؤولين عراقيين  المواد التي تتعلق بالشأن العراقي تدور

 بمختلف انتمائهم، وهي بعكس بقية المنشورات يجري مشاركتها مع اقتباس فقرة منها.

 16 ،(.328المشاركات )(، عدد 615(، عدد المعلقين )2400. عدد المتفاعلين )2017مايو 

https://www.facebook.com/Sahefa.N/
https://www.facebook.com/Sahefa.N/posts/1901498743398686


تم رفع أمر إقالتها إلى األمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد ذلك إحالتها إلى المحاكم المختصة 

مليار باإلضافة إلى عقارات في  13لمصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة والتي تتألف من 

 مختلف مناطق بغداد

 18 ،(.337(، عدد المشاركات )635(، عدد المعلقين )400. عدد المتفاعلين )2017مايو 

تم تشكيل لجنة تحقيقيه أخرى بخصوص إخفاءها سيارات في بيتها سيارة نوع تاهو، تستخدم 

بها إلى مملوكة لزوجها يذهب  2016كخط توصيل لخدمات المنزل، واألخرى سيارة سورينتو 

مكان عمله في الموارد المائية كون رقمها ابيض حيث أخذها عنوة من مدير التحقيقات وهو 

 .سارق أخر وبعد ذلك تم إرجاعها بالخفية قبل أيام قالئل إلى كراج الوزارة

 .للتسوق المنزلي وإيصال ابنة أختها للحضانة 20166وسيارة بيك اب نيفارا 

https://www.facebook.com/Sahefa.N/posts/1902316083316952


 



 

 



 

 مشاهد سياسية.15

 .تعرف الصفحة نفسها بعبارة "صفحة تهتم بآخر التطورات السياسية واتجاهاتها في العراق 

  2017أبريل/نيسان  20أنشأت بتاريخ. 

 تقاد شخصيات سياسية.تركز منشوراتها على ان 

 ( متابعة3061( إعجاب، )3053عدد االعجابات والمتابعات ). 

 .منشورات الصفحة غير منتظمة حيث ال تزيد عن ثالثة يوميا مع فترات توقف متفاوتة 

 11 ،(.0(، عدد المشاركات )42(، عدد المعلقين )52. عدد المتفاعلين )2017مايو 

بعد ما استنزف مشعان الجبوري كل حيله ها ذا يخرج لنا مهرج  كل يوم يخرج لنا مهرج جديد

جديد ليقوم بالتطبيل للمالكي بشتى الطرق و ذلك بعد ان قام المالكي بصرف راتب شهري له 

ندن ووعده بوزارة الدفاع في حال فوزه في رئاسة الوزراء واسقاط الف دوالر وهو في ل 20

 . القضايا التي ارتكبها

رئيس جهاز المخابرات في عهد النظام البائد والمشترك بقمع االنتفاضة الشعبانية و عمليات 

  !!االنفال يخرج اليوم ليعتذر من المالكي و يمجد ببطوالت قادة الحشدالشعبي ؟؟

 شعب غبي ينسى بسرعةمن حقك فهذا ال

 #مشاهد_سياسية

 6 ،(.1(، عدد المشاركات )1(، عدد المعلقين )3. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 يتعين بصفة وكيل وزير ؟ 81مواليد  مزعطة( والصفقات تنباع و تنشرة تحت شعار )صارت

ارهاب و المعتقل قبل عامين هو نفسه عضو مجلس محافظة  44المتهم بقضية  ال يابه ال؟

الف  5000اشترة منصب وكيل وزير النقل بصفقة  صالح الدين و و ذراع المحافظ االيمن

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-1848122158786224/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1857850634480043&id=1848122158786224
https://www.facebook.com/1848122158786224/photos/a.1848230055442101.1073741828.1848122158786224/1855693841362389/?type=3


 و رتبها قتيبة الجبوري وية وزير النقل كاظم فنجان دوالر و الصفقة بينه و بين سليم الجبوري

و شلون واحد متهم  دفتر ؟؟و شكد جانت حصة وزير النقل ؟ 50شكد راح يخمط بحيث دفع 

 ارهاب يصير وكيل وزير ؟ 44ب

 24 ،(، عدد 2(، عدد المشاركات )6(، عدد المعلقين )22المتفاعلين ). عدد 2017أبريل

 (4800المشاهدات للفيديو المرفق )

 !!حنان الفتالوي تقرا الفنجان لظافر العاني ؟؟

  لم يفهم الشعب لحد هذه اللحظة ان السياسي عبارة عن مهرج يطبل لمصلحته بالتاكيد

  فال وجود لهم في مجلس النواب لوال الطائفية التي يصنعها النواب و السياسيين

الن الشعب عندما يفقد الخيارات و يبدا بالخوف من الطائفة االخرى يقوم باختيار اكبر مهرج  

  يدافع عنه في العلن ضنا منه انه المدافع عن مذهبه

ت و الصعود على ظهر الناخبين و الضحك عليهم لمدة اربع و هنا يبدا السياسي بجمع االصوا 

 سنوات اخرى

 24  ،(، عدد 11(، عدد المشاركات )11(، عدد المعلقين )49. عدد المتفاعلين )2017أبريل

 (9900المشاهدات للفيديو المرفق )

النائبة حنان الفتالوي في احدى اللقاءات التلفزيونية مع مستشارها االعالمي غزوان جاسم الذي 

يستظيفها باستمرار لتلميع صورتها و الطالق تصريحاتها ذد سياسيين باساليب ال اخالقية و ال 

 تدل على دكتورة كما تدعي، حاولت ان تنفي عالقتها بالخنجر و عدم معرفتها به فتفاجأت

و لطفه و كرمه و  #خميس_الخنجر بصفحات عديدة تنشر لها مقطع من لقاء سابق و حديثها عن

  . هداياه منها سيارة مصفحة

القنوات و اليوم بعد ان تحررت الموصل الذي كان يسمي داعش بالثوار في احدى  #الخنجر

يزور مخيمات النازحين . نفسه الخنجر هو الداعم االكبر   تبدلت وجهته السياسية و اصبح

للمشروع السني بالعراق تلتقيه حنان الفتالوي التي طالبت في احدى تصريحاتها عبر التلفزيون 

  ! انها تريد ان يقتل سبعة من السنة مقابل سبعة من الشيعة

https://www.facebook.com/1848122158786224/videos/1850154048583035/
https://www.facebook.com/1848122158786224/videos/1850157355249371/
https://www.facebook.com/hashtag/خميس_الخنجر?source=feed_text&story_id=1850157355249371
https://www.facebook.com/hashtag/خميس_الخنجر?source=feed_text&story_id=1850157355249371


  ! ال اعرف عن اي مهازل نحن نتحدث و اي ناخبين جائوا بهؤالء ؟

هل يعقل ان حنان الفتالوي سوف تفوز بدورة انتخابية قادمة بعد كل هذه الفضائح ؟ و هل يعقل  

 ان يكون خميس الخنجر سياسي عراقي ؟

 كل شيء معقول في هذا البلد

 #مشاهد_سياسية

 22 ،(.11(، عدد المشاركات )29(، عدد المعلقين )164. عدد المتفاعلين )2017أبريل 

ارة جميع ه بزيالحظنا في االونة االخيرة النشاط الذي يقوم به السفير التركي بالعراق وفعاليت

  مناطق العراق ومعالمه و كذلك اختالطه بالناس في الشارع

تركيا ليست من الدول التي تبحث عن السالم وتحسين العالقات خاصة مع العراق و بعد  

 التصعيد الذي يقوم به اردوغان فماذا يريد ان يبين السفير ؟ وما هي الرسالة التي يحملها ؟

 20 ،(.1(، عدد المشاركات )19(، عدد المعلقين )65. عدد المتفاعلين )2017أبريل 

 سمعنا بإغالقها ولم نسمع بإنشاءها

الصدري   اراً بغلق الهيئة االقتصادية التابعة للتيارقر #مقتدى_الصدر قبل أيام أصدر السيد

حيث قال ان التعامالت التجارية تسيء لسمعة ال الصدر لما فيها من تعامالت مشبوهة وفساد 

 .وسرقة لقوت الشعب لحساب منافع شخصية

نها ايبدو من البيان ان الهيئة لم تكن )رقابية( او شكلية حيث ان وصفها بهذه الطريقة دليل على  

هيئة حددت نسب ورسوم لتعامالت تجارية أو صفقات ومقاوالت يدخلها التيار باسم )الهيئة 

االقتصادية( ونعتقد ان الموضوع كذلك بالنسبة لمفاصل التيار في باقي الجهات المؤسسات التي 

تدر امواالً طائلة فمن المؤكد انها تستحصل نسب معينة تعود للتيار بأرباح دعت السيد الى 

 .وصفها بالفساد

 السؤال هو.. ماذا عن باقي الهيئات في االحزاب االخرى؟

https://www.facebook.com/1848122158786224/photos/a.1848230055442101.1073741828.1848122158786224/1849151652016608/?type=3
https://www.facebook.com/1848122158786224/photos/a.1848230055442101.1073741828.1848122158786224/1848229988775441/?type=3


 هل يعقل ان حزباً حاكماً مثل حزب الدعوة ليس لديه )هيئة اقتصادية( اذا كان التيار لديه واحدة؟

هل يعقل ان الحزب االسالمي ليس لديه )هيئة اقتصادية( تعود للحزب بأرباح وتمويل  

 لتحركاته ونشاطاته؟

من المعقول ان ال تكون ألحزاب أخرى مسيطرة على المحافظات )هيئات اقتصادية( تجبر  هل

اعضاء احزابها من مسؤولين واعضاء برلمان ووزراء واعضاء مجالس محافظات على 

 تسليمهم الحصص الشهرية المنصوص عليها في هذه الهيئات المشبوهة؟

 #مشاهد_سياسية

 



 

 



 



 



 



 

 

 

 سياسة ورأي.16

https://www.facebook.com/PoliticsAndOpinion/?fref=nf


  تعرف الصفحة نفسها بعبارة "شعارنا... نقل الواقع كما هو،، نقول الحق ونمشي،، ونتكلم

 "!...جميال ألن الساكت عن الحق شيطان

  ء مناللدكتور حسن السيد سلمان أحد أقالت انها الصفحة مكرسة لنشر مقاالت رأي مطولة

 توجهات مشابهة.شبكة اإلعالم العراقي السابقين، إضافة إلى كتاب آخرين ممن يتبنون 

 ( متابعة50725( إعجاب، )50684عدد االعجابات والمتابعات ). 

  2015أيلول/سبتمبر  9أنشأت الصفحة بتاريخ. 

  تركز المنشورات على التشكيك بسياسات الحكومة العراقية والدفاع والترويج للقوى

 اإلسالمية وقوات الحشد الشعبي، مرفق كل منها بصورة مركبة تجمع عدة شخصيات.

  النشر في صفحة غير منتظم وغالب األيام يقتصر على منشور واحد، ويسجل فترات توقف

 .متفاوتة الطول

 رابط الصفحة 

 1  ،(، عدد المشاركات 270(، عدد التعليقات )3800عدد المتفاعلين )·  2015أكتوبر

(211) 

 حد السيف في لعبة الكبار..!؟

 هل دخل العالم مرحلة الخيارات الكبرى..!؟

 هل هذا عام نهاية الصراع في المنطقة...!؟

مريكية وإستثمارها في سوريا الرهابية اإلالدب الروسي بقوة على خط محاربة الصناعة ا دخل

 زمات لها وقت طويل..؟اللماذا بهذا الوقت بالتحديد وا -والعراق ، والسؤال هو :

والجواب له اكثر من سبب وسبب..، يتصدرها صمود سوريا )رئيس ، وجيش وشعب( ، 

رهاب من الها رجال حزب هللا في معاركه ضد قوى انتصارات التي حققالوالدور الفاعل وا

https://www.facebook.com/PoliticsAndOpinion/photos/a.141041309574539.1073741828.123914161287254/160275897651080/?type=3&theater


داعش والنصرة وما شاكلها ، والدور والدعم االيراني وعلى كل المستويات السياسية 

عالمية ، وكذلك الدور المميز لما قدمه الحشد الشعبي والجيش القتصادية واالوالعسكرية وا

 !!...ا تمزيق العراق شعبا وارضاالعراقي في مواجهة التحديات والمشاريع التي اريد من خالله

ب رهاالمريكية في استثمار حركات االكيد بأن االستراتيجية االيمان اإلكل ذلك يقودنا الى ا

والتكفير وبدعم مالي واعالمي ومخابراتي من محور عربي واقليمي بزعامة تركية سعودية 

وأن لعبة اقصاء قطرية من اجل تدمير سوريا والعراق قد فشلت أو تعرقلت الى حد كبير ، 

تقام نالخوانية ( قد انتهت ويمكن القول حان وقت االالدور الروسي من حركات الربيع العربي )ا

من امريكا والغرب ورد الصاع صاعين .، وإن المياه المتوسطية الدافئة هي حلم روسيا منذ ايام 

 القياصرة الروس وليست بجديدة..!!؟

وراق التي يمتلكها الكبار يمكن ان النوع جديد ، كل ا واليوم دخلنا في مرحلة من االشتباك من

توضع على الطاولة ، وسيرقص الصغار بمعية الكبارعلى حد السيف ، والعام القادم عام 

التسويات والحلول الكبرى ، فمن المنتصر ومن ينهزم يا ترى ..!؟ االرض والواقع 

 !...يحسد عليهال مكان سيحكم ..وبالتأكيد فأن الفاشل والضعيف والظالم سيكون في 

رهاب والتطرف والتكفير وهما في وجه بعضهما البعض ، التحالفان يريدان القضاء على ا

رهاب الداعشي من صناعته غذاه ورعاه وموله ودربه الن االاحدهما كاذب ومنافق وظالم 

 اواليوم يرتد عليه أو باالحرى لم يتمكن من استثماره وفق مخططه المرسوم وسواء قلنا فشلو

 !..مر سيان ، تلك هي حال امريكا اليوم وحلفاءهاالأوعجزوا فا

خالقية والدينية ، وفيه الواخر صادق ومتضرر ومجروح يدافع عن وجود امته وكيانها وقيمها ا

حرار في العالم..وفيهم حزب هللا ،حزب الالعراق وسوريا وايران وحلفيهم الروسي وأصدقائهم ا

ليس دولة على حد تواضع أمينه العام ، لكنه قدم واثبت انه المقاومة ، وقصته قصة فهو حزب و

خير ال التي هزم فيها الكيان الصهيوني ا 2006اكبر من دولة بل دول مجتمعة وما حرب تموز 

 !!...دليل على ما نقول



المهم أن مرحلة الحسم في الخيارات صارت واضحة ولدى الطرفين ، فحزب هللا سيكون حيث 

تراجع فيه ، وسوريا ال مريكي والصهيوني الفي مواجهة المشروع ا يجب أن يكون وأيران

دخلت في حلف عسكري جديد مع روسيا وطلبت رسميا ومن اعلى سلطة قرار الدعم العسكري 

رهاب الذي يمكن ان ال، وروسيا بدورها فوضت رئيسها بوتين وتقوم بحرب استباقية ضد ا

األمريكية جن جنونها اتجاه االندفاعة الروسية ينتقل اليها في اي لحظة ، و الواليات المتحدة 

الجديدة وستعمل كل ما بوسعها للمواجهة وتعطيل الدور الروسي..والعمالء من حكام العرب في 

سف الشديد فهو لحد ألالعراق في المنطقة الرمادية ومع اال جاهلية وغيهم يعمهون ..ولم يبقى ا

رى فهو مع هذا الحلف وذاك..!؟ ، وطبعا هنا ن يلعب على حد السيف ولم يحسم خياراته الكبالا

بد من ذكر الموقف المميز للحشد الشعبي ووضوح خياره السياسي الوطني، لكن الحديث هنا ال

 !..عن الموقف الحكومي الذي يصح عليه الوصف رجل بالبور ورجل بالفالحة

 د.حسن السيد سلمان

 مفكر وسياسي عراقي

30/9/2015 

 4  ،(، عدد المشاركات 1100(، عدد التعليقات )6300عدد المتفاعلين )·  2016يوليو

(716) 

ع واليقيين فشل اجهزة بعد المجزرة المروعة التي حصلت في الكرادة...وبعد ان ثبت بالقط

من ومن يشرف عليها..وخاصة سلسلة المراتب العليا من قيادة عمليات بغداد ورئيس الا

الحكومة ...لنرفع الصوت عاليا ارحلوا ايها الفاشلون... اطردوا سفير الدواعش سفير الوهابية 

ضحوا رهاب ، افالالقتلة...اغلقوا قنوات التحريض والفتنة ومن يزور الحقائق ويرعى ا

 ... الدواعش السياسيين من نواب ووزراء

تحركون ساكنا..لكم الخزي الدهم ودمائهم تستباح وانتم الحياة الناس وارزاقهم واو

والعار...طالبوا الحشد الشعبي وقياداته الشريفة بان تمسك أمن بغداد وأهلها..ال مكان للجبناء 
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ن بعض الجهات المتلونة التي تدعي والمترددين ومن يناصر االرهاب بالسر والعلن...وخاصة م

 ..االسالم وتتكلم باسم الناس والدين

مس والصبر والسلوان لذويهم الشرفاء..والدعاء الالرحمة لشهداء العراق وخاصة شهداء ا

 ...للجرحى بالشفاء والصبر

 #الكرادة _المفجوعة

 1  ،(34(، عدد المشاركات )16(، عدد التعليقات )145عدد المتفاعلين )·  2016يوليو 

السيد االمام خامنئي: الحكومة السعودية خائنة والقائمون عليها "حمقى" وعالقاتها العلنية مع 

 !...الم اإلسالمي وخيانة كبرىاسرائيل خنجر بجسد الع

السيد نصرهللا : نظام آل سعود يدير الحروب والفتن والتأمر في العراق وسوريا واليمن 

والبحرين..ويصنع ويدعم األرهاب فكرا وتسليحا وتمويال..ويطبع عالقته مع الكيان االسرائيلي 

 !!...علنا وبالمجان..ومشروعهم مهزوم حتما ونظامهم الى زوال

 عي قادة العراق خطورة المرحلة ...!!؟؟هل ي

 هل تضع حكومة العراق حدا لتمادي سفير دولة االرهاب ودوره في تخريب البالد..!!؟

 اليس غلق سفارة آل سعود وطرد سفيرهم هو الموقف المطلوب...!!؟

 

 28  ،(، عدد المشاركات 275(، عدد التعليقات )1600عدد المتفاعلين )·  2016اكتوبر

(135) 

 المنطقة بعد داعش إلى أين....؟

المنطقة بعد داعش الوهابية واخواتها من جماعات القتل في الموصل وفي حلب ليس كما 

 ....قبلها

https://www.facebook.com/PoliticsAndOpinion/photos/a.174883869523616.1073741829.123914161287254/315461222132546/?type=3
https://www.facebook.com/PoliticsAndOpinion/photos/a.174883869523616.1073741829.123914161287254/364292147249453/?type=3


االهمية االستراتيجية لمدينة لموصل ومعركتها ، ال تختلف عن األهمية االستراتيجية  ألن

لتحرير مدينة حلب السورية ومعركتها ، فاالثنان يحددان مصير الحرب ووجهتها وانهيار 

 ...منظومة االرهاب الداعشي الوهابي..ودخول المنطقة في مرحلة البدائل واالستثمار

يختلف عن األخر في الهدف والغايات. فإن تصادم المشاريع واقع ال وألن في كل جبهة العب 

 !!...محال

ففي الموصل إنهاء داعش المصنع امريكيا وسعوديا وتركيا ، واستبدالها بجيل جديد من 

المتحولين وتمدد كردي لوضع اليد بشكل أقوى على كركوك وبعض أطراف نينوى..، أو إنشاء 

يسمى المنطقة األمنية الممتدة من بعشيقة مرورا بشمال نينوى الشريط االمني التركي أو ما 

وتلعفر وسنجار وصوال إلى شمال حلب من الباب ومنبج وصوال إلى اعزاز... اما في حلب 

فهناك محور آخر إيراني روسي سوري ورجال المقاومة اإلسالمية وهو يسعي لضرب 

روع التقسيمي الساعي العادة هيكلة تنظيمات اإلرهاب وأ سقاط الرهانات عليه، وإفشال المش

المنطقة جغرافياً وديمغرافياً واثنياً وطائفياً، كما ان الوضع الميداني العسكري مشابه نوعاً ما ، 

وكانت خطة تطويق حلب من قبل الجيش السوري وحزب هللا ومحاصرة اكثر من عشرة اآلف 

ة ناجحة ومحكمة خنقت وضيقت من االرهابيين من داعش وجبهة النصرة واخواتها ، كانت خط

الخناق على االرهابيين ، ولم تسمح لهم بفتح ثغرة تسمح لهم بالمناورة ونقل المعركة الى 

 .. جبهات اخرى

فكان على القيادة العسكرية العراقية والمشتركة قبل احكام الطوق على الموصل والتوجه 

و األلغام في ساحة العراق مثالها  لتحريرها من. دنس اإلرهاب .. أن تعالج الثغرات والمطبات

 . .الحويجة وبعض اقضية األنبار

والدور المقيد والمشروط للحشد الشعبي خارج مجال عمليات مدينة الموصل ، كل ذلك يعطل 

جزء من القدرة العسكرية العراقية على الردع واالحتواء والمبادئة بالهجوم ومنع اعادة انتشار 

ن للعدو ان يتسلل ويتسرب ويلتف منها ليشكل رافعة ضغط على العدو من المحاور التي يمك



القوات العراقية وربما في مواقع اخرى الطالة امد المعركة الهداف وحسابات سياسية 

 وعسكرية اميركية .....!!؟

وبناء على هذا الموجز واشتعال الساحة العراقية والسورية وتصادم المشاريع ووصول األزمة 

حساسة وخطرة حيث أعلن الرئيس بوتين عن فشل المفاوضات والتفاهم مع  السورية إلى نقطة

 ...أوباما فإن كل االحتماالت أصبحت مطروحة وأهمها مايلي

 !.. التركي على مشارف حلب في منطقة الباب-التصادم السوري ...*

 !!..تصادم محتوم بين الحشد الشعبي وتركيا في محور تلعفر وسنجار..*

ل بين الجيش العراقي والتركي االقتراب من مشارف الموصل..!! وهذا يتوقف تصادم محتم...*

 على القرار السياسي العراقي

تصادم بين الجيش والحشد من جهة ومليشيات حرس نينوى المدعوم تركيا وأمريكا من جهة ..*

 .. .اخرى

خدمة  ا كل ذلكوتبقى خيارات التقسيم في أولويات أمريكا و حلفائها سواء في العراق او سوري

 !!.. .إلسرائيل

العراقيون ال يراهنون على العمالء وال على المنافقين تجار الحروب.. يراهنون بعد هللا سبحانه 

وتعالى على جيشهم وقواتهم األمنية وعلى الحشد الشعبي وحلفائهم الشرفاء والقرار السياسي 

 الوطني وهللا ولي التوفيق

 1  ،(، عدد المشاركات 429(، عدد التعليقات )3200عدد المتفاعلين )·  2017أبريل

(123) 

 ...داخلية كانت أو خارجيةالرئيس العبادي : اليد التي تمتد إلى الحشد الشعبي سوف تقطع...

بارك هللا فيكم وألنعم منكم.. والي يطالبون بحل الحشد الشعبي .د شراح تسويلهم...!!؟؟ خاف 

 كذبة نيسان. .. إن غدا لناظره قريب...!!
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 11  ،(24(، عدد المشاركات )54(، عدد التعليقات )219عدد المتفاعلين )·  2017أبريل 

ت الدوري ورد ده ثيران وحمير ه .. شعار كتبه عز  ه بر   !!..إيران بر 

اب في العا ة خالل غزوة مجلس النو  ه .. شعار ظهر للوجود ألول مر  ه بر  م الماضي ، إيران بر 

اب الخالدة ، جموع من الغوغاء  فيمكن القول أن  هذا الشعار هو أحد بركات غزوة مجلس النو 

الهائجة هتفت بهذا الشعار وكانت على استعداد للهتاف بأي شعار من دون وعي ومن دون 

 معرفة مصدر هذا الشعار ومن هي الجهة التي تقف خلفه ؟ ولماذا هذا الشحن ضد  إيران ؟ وهل

ه ؟ وما  ه جو  ه وأمريكا والسعودية وتركيا جو  ه بر  من مصلحة الشعب العراقي أن تكون إيران بر 

ه  حدث يوم أمس في جامعة القادسية لم يكن أمرا عفويا بالمطلق ، والذين رد دوا شعار إيران بر 

ة همجا أو رعاعا  ه بوجه المجاهد البطل الشيخ قيس الخزعلي ، لم يكونوا هذه المر  أو قليلي بر 

الوعي ، بل هم طالب جامعيون على درجة من الوعي ليعرفوا ما يقولوا ويرد دوا ، ويعلمون 

جيدا أن  هذا الشعار القذر هو شعار البعث القذر ، وقبل أن يعلن حسن العلوي في رسالته 

ه قد كتبه المجرم الها ه بر  ت الدوري والتي قال فيها أن  شعار إيران بر  رب المزعومة من عز 

ت الدوري ، كن ا على يقين تام أن  البعث القذر وراء هذا الشعار القذر ، فالبعرة دالة على  عز 

 . البعير

ا من يعتقد أن منزلة الشيخ المجاهد قيس الخزعلي قد خدشت وتضعضعت بهتاف هذا النفر  أم 

الخزعلي  لشيخالضال من أبناء الرفاق البعثيين ، فليشتري بعقله ) كركري ( ، فال مقام وقدر ا

شت عليها هتافات البعث القذر ، فالشعب العراقي  قد انتقص منه ، وال حقيقة إيران قد شو 

ومجاهدي الحشد الشعبي األبطال الميامين يعلمون جيدا ماذا قد مت إيران في الدفاع عن العراق 

 ، لوصلت داعش وشعبه ومقد ساته ، وكل نا نعلم أن ه لوال الدعم العاجل والفوري للشقيقة إيران

إلى مدننا وهد مت أضرحة أئمتنا في سامراء وبغداد وكربالء والنجف ، ولسبت وهتكت 

أعراضنا كما سبت وهتكت أعراض العراقيات األيزيديات في سنجار والشيعيات في تلعفر بعد 

ق للوجود العسكري  ق ويزو  اغتصابهن وحرقهن أحياء ، وإن كان ثمة وقح وصلف يريد أن يسو 

ريكي في العراق من خالل بعض وسائل اإلعالم والقنوات الفضائية الداعمة للوجود األم

األمريكي وينكر فضل إيران ودعمها للعراق وشعبه في حربه ضد وحوش داعش ، فهذا 
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الصلف معروف بتأريخه من أيام ) المقاومة الشريفة ( حين كان يدعو هو وبعض التافهين 

ا من يقول ماذا قد مت إيران للشعب العراقي ؟ فأقول له أمثاله لمقاومة االحتالل األمري كي ، أم 

وماذا قد مت أمريكا للعراق غير الدمار والقتل وأخيرا داعش ؟ فمن صنع داعش غير أمريكا ؟ 

ومن الذي قد م لها السالح والمال والرجال ؟ هل هي إيران أم أمريكا وتركيا والسعودية وعربان 

إيران وقف مع العراق وشعبه في محنته حين أصبحت داعش على  الخليج الفارسي ؟ ومن غير

أبواب بغداد ؟ وها أنا أقولها بصوت عال وبالقلم العريض .. لوال دعم إيران ووقوفها معنا في 

حربنا المقد سة ضد  داعش ومن صنع داعش ، لسبيت نسائنا وهتكت أعراضنا كما سبيت 

ار وتلعفر ، والشمس ال يحجبها غربال إعالمي وهتكت أعراض األيزيديات والشيعيات في سنج

 ... من بني طي ، أو د جال وضيع است قر به المقام أخيرا في أحضان األمريكان

 بقلم اياد السماوي

 2017نيسان  11

 23  ،(، عدد المشاركات 126(، عدد التعليقات )1100عدد المتفاعلين )·  2017مارس

(107) 

 ما هو ثمن الوالية الثانية ..!؟

 ال يمكن إخفاء الشمس بالغربال...!! يا رئيس الحكومة

 ..توصيف جميل قرأته لمؤتمر واشنطن في محاربة اإلرهاب يقول

 (..تحالف األمريكي يكشف ان العالم االسالمي يعيش في عصر الخالفة األمريكيةمؤتمر ال...)

فهذا وزير الخارجية األمريكي تيلرسون يقول.سنقوم بإنشاء مناطق آمنة في العراق وسوريا 

 !!....وحسب تعبيره بشكل مؤقت

 ...!!؟مناطق امنة لمن...!!؟؟ هل لحماية ارهابي داعش والنصرة واستخدامهم عند الضرورة

 لماذا لم نسمع ردا من رئيس الحكومة وهو متواجد هناك ...!!؟؟
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بل السؤال األهم ماذا كان رد رئيس الحكومة على طلب ترامب والجبير على حل الحشد الشعبي 

وتفكيك بنيته ونزع سالحه واعتبار المقاومة مليشيات خارج إطار الدولة...!!؟ المعطيات تقول 

 !!.. .انه استجاب

زير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس والجنرال جوزيف دونفورد هما اآلخران يؤكدان بأن أما و

قواتهم ستبقى في العراق حتى بعد زوال داعش وحسب تعبير ماتيس فانه ال يرى سببا 

لالنسحاب من العراق ، ويؤكد ماقاله الرئيس ترامب من أنهم ما كان يجب ان ينسحبوا في العام 

 !!...قاومة وقرار واصرار حكومة المالكي على اخراجهمتحت ضربات الم 2011

اذا هناك خطط ومشاريع لدى اإلدارة األمريكية تتلخص في وضع اليد على نفط العراق..وتنفيذ 

 ...مشروعهم في تقسيم المنطقة وتفتيتها

وعليه حانت لحظة استثمار المنظمات اإلرهابية التي أنشئت من قبلهم ورعاها ومولها التركي 

 ... السعودي والقطريو

يبقى أن يكون هناك فريق سياسي عراقي يتبنى هذا المخطط واليوم العبادي والبرزاني وتحالف 

 !!...القوى السنية هي الجهة المتناغمة معهم في ذلك

كما يجب تفكيك ومواجهة اي قوة تقف في وجه هذا المشروع وتحديدا رجال المقاومة ...

 ... اإلسالمية والحشد الشعبي

وحتى يستكمل هذا المشروع ويضمن نجاحه فالبد لهم من قواعد عسكرية وقوات قتالية وليس 

االف عسكري فضال عن قيادة 10000كما يسميهم رئيس الوزراء مستشارين فالعدد تجاوز 

التحالف والسماء العراقية من قاعدة تكريت إلى عين األسد باألنبار إلى قواعدهم في 

 !!...كردستان

الصعيد السياسي فهناك محاوالت أو لنقل خطط بديلة في حال فشل الخطة السابقة  أما على

والذهاب إلى الخطة .).ب( وهي تخريب العملية السياسية و إلغاء االنتخابات البرلمانية القادمة 

وإدخال البلد في الفوضى والمجهول وتشكيل حكومة قد تسمى إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية 



لد إلى نقطة الصفر ، وهذا بالتأكيد يتم بالتنسيق مع الجهات السياسية المعروفة والتي والعودة بالب

 ...تسعى في هذا االتجاه

هذا هو ثمن الوالية الثانية للعبادي ومن يتناغم معه في نهجه السياسي...ألن المخطط و 

بي وفك المشروع األمريكي لما بعد داعش يسعى الى مصادرة إنجازات الجيش والحشد الشع

 ارتباط العراق مع محور المقاومة و تقسيم العراق وتفكيك الحشد الشعبي...!!

 8  ،(28(، عدد المشاركات )191التعليقات ) (، عدد903عدد المتفاعلين )·  2017أبريل 

الرئيس بشار االسد والمقاومة االسالمية والحشد الشعبي خط احمر قالها اإلمام الخامنئي واكدها 

 ...نصر هللا وباقي القيادات البطلة...وذاكرة التاريخ ستسجل هذا المعنى

م العدوان األمريكي الغاش المالكي والعبادي والصدر مع حفظ األلقاب..سجلوا للتاريخ مواقف من

على سوريا سوف يترتب عليها في الوقت القريب والبعيد نتائج إيجابية أو سلبية وهي مؤشرات 

 ... تعكس المشهد القادم للحياة السياسية في البالد

الرئيس المالكي وفي موقف الفت وكبير ،من العدوان األمريكي على سوريا ، اعتبر ان الهجوم 

وريا اهدافه ابعد من ادعاء استخدام األسلحة الكيمياوية المدانة انسانيا وتعتبر االمريكي على س

 ابشع جرائم

 ..... الحروب

يبدو انها رسالة للحكام المرعوبين في المنطقة ، تقول هذا تعاملنا معكم بالقوة وال نحتاج الى 

 . تحقيق وتدقيق في الحادثة وال نحتاج قرارا دوليا لضرب دولة لها سيادة

ان المنطق والقانون يقتضي بإجراء تحقيق دقيق لتشخيص من الذي استخدم السالح الكيمياوي 

إلدانته ومعاقبته وهذا لم يحصل لالسف ، بل لم تشكل لجنة للتحقيق ولو ثبت ايضا يحتاج الى 

 قرار دولي الجراء تدخل عسكري في دولة ذات سيادة

بريره لكن ضد الدول يعد أمرا خطيرا .. ألنه يهدد ان استخدام القوة ضد اإلرهابيين ربما ممكن ت

 األمن والسلم الدوليين
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أما الحكومة والموقف االنبطاحي العراقي الحكومي من العدوان األمريكي على سوريا كان قد 

 ...اختار موقف الحياد بين الحق والباطل وهو موقف الحقا استهجان وأدانت شعبية واسعة

ية ومن فيها ومن خلفها يعلمون ماذا يخطط للمنطقة وما يحاك لها وإذا كانت الحكومة العراق

 فتلك مصيبة وان كانوا يجهلون فالمصيبة اعظم

 !!.. اما السيد الصدر المطالب باستقالة بشار األسد وخروج حزب هللا من سوريا

 ففي بيان خطير للسيد مقتدى الصدر. يكشف توجهاته. يطالب الرئيس بشار االسد باالستقالة

 وانه يطالب الجميع لالنسحاب العسكري من سوريا اي يقصد إيران وحزب هللا

 ...، و نسي ان الدنيا بامها وابيها اجتمعت على هذا األمر وعجزوا

كما ونسي ان يطلب من األمريكي المحتل سحب قواتهم التزايدة يوما بعد اخر والذين يسموهم 

 م هذا تدخل في شؤون االخرين ...؟)مستشاريهم( العسكريين من العراق..اليس قولك

 ... .حقا كما قال أمامنا الجواد ونحن نعيش ايامه المباركة.." لو سكت الجاهل مااختلف الناس

 وكثير معنا يعلم و للتاريخ ايضا..وكثير ممن عايش االحداث شاهد عليها

مكتب كبير  فبعد احداث النجف هرب قادة التيار و حمتهم سوريا ..و كان لهم كل التقدير و

 للنشاطات االعالميه و اللوجستية في دمشق الحجيره )سيده زينب(..مكتب السيد الشهيد

وساذكر اسماء اهم القاده التي لجؤو الى سوريا االسد.ااشيخ خالد الكاظمي..الشيخ رائد الكاظمي 

مي الشيخ حمزه الطائي..و كثيرون...و اذكركم ب الشيخ الزركاني الذي كان الناطق اإلعال

الخارجي للتيار كان ينشط من دمشق ..و الكثير من االسرار...و اهمها زيارة السيد مقتدى الى 

دمشق والرقه ...والكثير الكثير...ما هكذا رد الجميل...انصر اخاك ظالماً او مظلوماً...فما بالكم 

 ونحن على حق في مواجهة االستكبار والتكفيريين الوهابيين

 5  ،(47(، عدد المشاركات )264(، عدد التعليقات )681عدد المتفاعلين ) ·2016مايو 

 !...التقريرالسياسي لما بعد اقتحام البرلمان العراقي
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 ...بدالء العباديالقسم الثاني.

مشهد سياسي فوضوي غاية في الحساسية والتعقيد رافقه مالمح انقالب بعثي وانفالت امني  ..*

هز البالد وارعب العباد كان في الواجهة انصار التيار الصدري ودليلهم نوابهم المتواجدين 

فاع حاكم من والدالتهام لرئيس لجنة االمعهم فهناك جهات سياسية وحكومية وجهت اللوم و ا

 من والدفاع النيابية ،الكتاف وبدل ان يعمل للعراق وهو رئيس لجنة االالزاملي الذي رفع على ا

اصبح يحرض المتظاهرين هو والنائب عبد الرزاق الظالمي وعواد العوادي على اقتحام مجلس 

يس ئهانة على النائبات والنواب ، ورئيس كتلة الفضيلة ونائب رالعتداء بالضرب واالالنواب وا

عمال الفوضوية... والتي يجب عدم المرور عليها الالمجلس وغيرهم كانوا امثلة صارخة لتلك ا

 !!..مر الكرام

وهناك من ساندهم من قوى امنية وجماعات متحالفة معهم او ممن اندس ضمن خطط مدروسة 

وبين دالقصد منها زرع الفتنة وتشويه مطالب الناس ، وكان للبعثين نوعا من الحضور او المن

لهذه السفارة او تلك...! ويكفي مشاهد الفديو والتصوير للبعثية رنا عبد الحليم صميدع 

 !!..ختراقالوالمطلوب عضو الشعبة علي الدهش نماذج لهذا ا

هذه هي الحقيقة التي يراد منها نشر الفوضى والذهاب الى التقاتل في الصف الواحد ، او ربما 

صالح وتصفية الخذ البالد الى المجهول تحت عناوين اانضاج فكرة تقسيم البالد ، او ا

 الحسابات او وضع وصاية جديدة عليه..!؟

فكان الهجوم او االقتحام لمجلس النواب العراقي الذي انتخبه الشعب ) على كل عالته 

سالمية التي هي دائما إلواخفاقاته ( ، ورفع شعارات اعدت سلفا للهجوم على الجمهورية ا

رهاب الداعشي الوهابي كما حاول الللعراقيين وخاصة في حربهم ضد ا الناصر والمعين

البعض النيل من القائد المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني ، علما انهم كانوا على بعد امتار قليلة 

مريكية والبريطانية والسعودية ولم نسمع كلمة واحدة تندد بتدخالتهم السافرة العن السفارات ا

مر واستنكاره وادانته الحرار االشارة الى تدارك تيار االبد من االي...!!؟ طبعا في الشان العراق

 !!..صوات الشاذة التي اخترقت تظاهراتهماللتلك ا



ان شعارات البعض كانت مدفوعة الثمن ممن يريد الشر للعراق او من البعث الصدامي الواضح 

الى مزيد ال تقود إال نة والحضور في كل نشاطات المتظاهرين.. وتلك هي امور مرفوضة ومدا

من العنف والفوضى والتخريب لكل العملية السياسية التي توافقت عليها جميع مكونات الشعب 

منية ان تكون مستعدة ومتخذة الجهزة االالعراقي ...وكان من مسؤولية الدولة برئيس الحكومة وا

 تصرفات الشاذة..!!حتياطات التي تحمي النواب والقيادات السياسية ووضع حدا لهذه الالكل ا

لكن المراقب لالحداث يلمس مدى التواطأ الواضح والتخاذل والالمسؤولية بل فكرة االنتقام ورد 

جهزة االمنية المولجة حماية مؤسسات الاالهانة التي تعرض لها رئييس الحكومة فاوعز الى ا

نه ات الدولة بل االدولة في تسهيل دخول المتظاهرين واالعتداء على النواب والموظفين وممتلك

القاء التحية على من اقتحم ال صرح بذلك وراح يتمشى في استعراض وزهو ولم ينقصه ا

مؤسسات الدولة وآهانها..!! والصبح الكل يصرح ويشير الى ان هناك تنسيق بين العبادي 

 والجبوري والزاملي والعبيدي بل كل المؤشرات تدل على ذلك...!!؟

ي يعيش السبات العميق والتمزق وعدم القدرة والفاعلية لم نلحظ كما ان التحالف الوطني الذ

منهم الموقف الحازم الذي يصحح المسار ويشخص الخلل المتجسد بشخص رئيس الحكومة ، 

حترام والتنويه ولكن بشكل منفرد فجاء بيان حزب الحتى صدرت وتوالت مواقف تستحق ا

اء وموقف منظمة بدر وغيرهم من القوى ربعالالدعوة ومواقف السيد عمار الحكيم في ملتقى ا

 !!...خرىالا

مان عن ذهاب البلد الى الأما المرجعية ودورها الذي طالما اجمعنا على اعتبارها صمام ا

 المجهول والضياع ، فمع شديد االسف غاب الموقف عن صناعة الحدث..!!؟

لفوضى ممكنه لم تعد خيارات الحل في ظل رئيس للحكومة فاقد للمبادرة وشريك في ا..*.

 ! ..واصبح موضوع استبداله او اقالته اكثر من ضرورة

يجوز بحال من االحوال الرضوخ لمنطق التهديد والغلبة وفرض الحلول على مقاييس ال كما 

ومزاج اشخاص او حزب او تيار...ففي الوطن شركاء وفي الوطن مكونات ومصير ومستقبل 

كن استبدال منطق الحوار بمنطق الفرض والغاء يمال العراق ليس ملكا بيد شخص أو جماعة ، و



خر.!! وان من يعتبر جماعته هم وحدهم الشعب العراقي والباقي صفر على الشمال هو نوع الا

 ... !!..خريينالمن الوهم ومصادرة لحقوق ا

من والسياسة تتوالى فصولها واليوم اطل علينا السيد وزير الداخلية الما زالت معركة ا ..*

يمكن ان نصفه بالقوة والمسؤولية اتجاه من يريد او يخطط لتخريب الدولة  برؤيا وموقف

ومؤسساتها او يعبث باالمن العام..كما ان االنتباه والحذر لقيادات الحشد الشعبي من اخذ 

جراءات االحترازية واالستعداد لما يمكن ان يحدث او يستغل ممن يتصيدون بالماء العكر..!! الا

يمكن رهن مصير لطرف او الية الدولة والشعب والعملية السياسية... فموقف اخر باتجاه حما

 !!...جماعة اوحزب واالدعاء بانهم يمثلون الشعب

ان قرار تغيير رئيس الحكومة وضع على نار حامية وكل لقاءات خلف الكواليس تشير الى ..*

ن والنجف في حالة قليمي سيكون له كلمة في االمر امريكا وايراالذلك...وان العامل الدولي وا

ماء كثيرة ن اسالولى يجب ان تكون للقوى السياسية العراقية...تتداول االاستنفار.. ولكن الكلمة ا

عادل عبد المهدي وهادي العامري وخضير الخزاعي  -لقاب :ال، انقلها كما سمعناها ، مع حفظ ا

رفوض لكن وحسين الشهرستاني واسماء مستقلة وكلها اسماء منها من هو مؤهل ومنها م

تفاق الساس من هي الكتلة التي تمثل بيضة الميزان ثم قبول الشركاء و البرنامج الذي يتداول االا

 عليه كما ان هناك اسماء قد تطرح في اللحظات األخيرة... وان غدا لناظره قريب...!!؟

 المراقب السياسي

5/5/2016 

 2  ،(، عدد المشاركات 4200(، عدد التعليقات )12000عدد المتفاعلين ) 2016مايو

(580) 

 !...التقريرالسياسي لما بعد اقتحام البرلمان العراقي

ابطاله انصار التيار الصدري ودليلهم  مشهد سياسي فوضوي جديد طل علينا يوم السبت ..*

نوابهم المتواجدين معهم ومن يساندهم من جماعات متحالفة معهم او ممن اندس ضمن خطط 
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مدروسة القصد منها زرع الفتنة وكان للبعثين نوعا من الحضور او المندوبين لهذه السفارة او 

 !...تلك

الى التقاتل في الصف الواحد ، او ربما  هذه هي الحقيقة التي يراد منها نشر الفوضى والذهاب

صالح وتصفية الانضاج فكرة تقسيم البالد ، او اخذ البالد الى المجهول تحت عناوين ا

 الحسابات ووضع وصاية جديدة عليه..!؟

فكان الهجوم او االقتحام لمجلس النواب العراقي الذي انتخبه الشعب ) على كل عالته 

لون به ، ورفع شعارات اعدت سلفا للهجوم على الجمهورية واخفاقاته ( وهم جزء منه وممث

رهاب الداعشي السالمية التي هي دائما الناصر والمعين للعراقيين وخاصة في حربهم ضد اإلا

الوهابي كما حاول البعض النيل من القائد المجاهد الكبير الحاج قاسم سليماني . علما انهم كانوا 

مريكية والبريطانية والسعودية ولم نسمع كلمة واحدة تندد الاعلى بعد امتار قليلة عن السفارات 

 بتدخالتهم السافرة في الشان العراقي...!!؟

وكانوا قبل ذلك قد قاموا باقتحام الوزارات وقطع الطرقات ورفع الشعارات الفارغة وتهديد 

لة الدوالعاملين والموظفين من قبل بعض الجهالء أو المندسين بهدف اسقاط ما بقي من هيبة 

ووزارة العدل كانت مثاال صارخا لتلك التصرفات المشينة ، وتوجوا دخولهم )السلمي ( بضرب 

النواب وتكسير محتويات المجلس النيابي واتالف ما وقع بين ايديهم..!! وكل ذلك مصور 

 !!...وموثق بالصوت والصورة

البعث الصدامي الواضح ان شعارات البعض كانت مدفوعة الثمن ممن يريد الشر للعراق او من 

الى مزيد ال تقود إال الحضور في كل نشاطات المتظاهرين.. وتلك هي امور مرفوضة ومدانة و

من العنف والفوضى والتخريب لكل العملية السياسية التي توافقت عليها جميع مكونات الشعب 

ستعدة ومتخذة منية ان تكون مالجهزة االالعراقي ...وكان من مسؤولية الدولة برئيس الحكومة وا

حتياطات التي تحمي النواب والقيادات السياسية ووضع حدا لهذه التصرفات الشاذة..!! الكل ا

لكن المراقب لالحداث يلمس مدى التواطأ الواضح والتخاذل والالمسؤولية بل فكرة االنتقام ورد 

ة مؤسسات جهزة االمنية المولجة حمايالاالهانة التي تعرض لها رئييس الحكومة فاوعز الى ا



ن الالدولة في تسهيل دخول المتظاهرين واالعتداء على النواب والموظفين وممتلكات الدولة 

سبق وان تحدد مكان التجمعات والتظاهرات في اماكن محددة وان تكون مرخصة ، فلماذا يسمح 

 ؟.لهم الدخول وبهذه الطريقة ...!!؟ هل هناك تنسيق بين العبادي والصدر والزاملي والعبيدي 

 !!...كل المؤشرات تدل على ذلك

كما ان التحالف الوطني الذي يعيش السبات العميق والتمزق وعدم القدرة والفاعلية لم نلحظ 

منهم الموقف الحازم الذي يصحح المسار ويشخص الخلل المتجسد بشخص رئيس الحكومة ، 

لى اعتبارها صمام باالضافة ايضا الى اختفاء صوت المرجعية ودورها الذي طالما اجمعنا ع

مان عن ذهاب البلد الى المجهول والضياع ، ولكن مع شديد االسف غاب الجميع عن صناعة الا

 الحدث..!!؟

باستثاء حراك البعض في مجلس النواب او ما سمي اعتصام السادة النواب وحركتهم التي بدأت 

في العملية  مورالصالح ، وتصحيح اخطاء ما وصلت اليه االصحيحة على طريق التغيير وا

السياسية. وبدل من مساندتها ودعمها وترشيدها ، وتزويدها بما تحتاج اليه من دعم شعبي او 

افكار صحيحة ومسؤولة بهدف حماية التجربة السياسية الديمقراطية خذلها البعض وطعن بها 

 !!..البعض اآلخر وواجهتها قوى لها وزنها وتأثيرها وكانت النتيجة محبطة لآلمال

لم تعد خيارات الحل في ظل رئيس للحكومة فاقد للمبادرة وشريك في الفوضى ممكنه ..*.

 ! ..واصبح موضوع استبداله او اقالته اكثر من ضرورة

يجوز بحال من االحوال الرضوخ لمنطق التهديد والغلبة وفرض الحلول على مقاييس ال كما 

مكونات ومصير ومستقبل  ومزاج اشخاص او حزب او تيار...ففي الوطن شركاء وفي الوطن

يمكن استبدال منطق الحوار بمنطق الفرض والغاء ال العراق ليس ملكا بيد شخص أو جماعة ، و

خر.!! وان من يعتبر جماعته هم وحدهم الشعب العراقي والباقي صفر على الشمال هو نوع الا

 !!..خريينالمن الواهم ومصادرة لحقوق ا

فيكيف يجوز له فرض ارادته على الجميع  325مجموع نائبا من  24واذا كان للتيار الصدري 

 وكيف يدعي ان الشعب العراقي هو فقط من يمثله...!!؟ من اين جاء بهذه المعادلة... !؟



يذهبون الى الطرق القانونية ال واذا كانوا حقا ينشدون االصالح كما يدعون فلماذا 

 والدستورية..!؟

ة الحماية للجبوري والعبادي ومعصوم اثناء واذا كانوا فعال ضد المحاصصة فمن شكل مظل

 قرار اعتصام النواب الذين كانوا في البداية معهم...!!؟

كراه الحصول على اكبر عدد من الوزارت من خالل اقرار كابينة الانهم يريدون بمنطق القوة وا

 !!...الظرف المغلق التي تضمن لهم تلك الحصة المفترضة

 !.. التفاق مع سيلم الجبوريوبهذا الشرط فكوا اعتصامهم با

عتداء على النواب والتي مثلت الوهكذا تستمر حفلة االقتحامات المتكررة لمؤسسات الدولة وا..*

 !.. ضربة في الصميم لما تبقى من هيبة الدولة

وان الهجوم على مجلس النواب مهما حاول البعض اعطاءه من تبريرات فهو مخطط له ومعد 

لبالد في حالة جديدة من الخطورة والتعقيد ، خاصة وان داعش مسبقا ، وانه قد ادخل ا

رهابيين على مسافات ليست بعيدة عن بغداد..!! وهذا ما اثار انتباه وحذر قيادات الحشد الوا

جراءات االحترازية واالستعداد لما يمكن ان يحدث او يستغل ممن يتصيدون الالشعبي من اخذ ا

 !!..بالماء العكر

يمكن رهن مصيرها لطرف او جماعة اوحزب واالدعاء بانهم يمثلون ال وعليه فان البالد

 !!...الشعب

 لقد كانت ليلة السبت

هي الليلة الوحيدة التي لم تتعرض فيها القواطع العسكرية في كل المحاور لهجمات والعاقل يفهم 

 !..مور ويعرف يرصد معانيها وداللتهاالكيف يحلل ا

ثنين سيبدأ مشروع الستثمار تداعيات اقتحام الوم غد اوهناك معلومات شبه مؤكدة من أن ي

البرلمان) الهمجي ( من عدة أطراف داخليه وخارجية إلضعاف عموم الموقف الشيعي حيث 



جرى اليوم اجالء كافة النواب السنة والكورد بالطائرات إلى خارج بغداد ومن الغد سيبدأ تنفيذ 

 ...استثمار الحدث اقليميا ودوليا

 يمراقب سياس

1/5/2016 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 سكاي عراق.17

 ."تعرف الصفحة نفسها بعبارة "صحيفة مستقلة 

  2016أبريل/نيسان  1أنشأت بتاريخ. 

 ( متابعة125890( إعجاب، )125729عدد االعجابات والمتابعات ). 

 يفة نيوز، والتي ال توفر أي معلومات عن هيئة تحريرها.الصفحة تتبع موقع جريدة صح 

 .الصفحة تشارك منشورات الجريدة بشكل يومي 

  المواد التي تتعلق بالشأن العراقي تدور حول مزاعم فساد مالي وإداري لمسؤولين عراقيين

 بمختلف انتمائهم، وهي بعكس بقية المنشورات يجري مشاركتها مع اقتباس فقرة منها.

 لصفحةرابط ا. 

 30 ،(.1(، عدد المشاركات )1(، عدد المعلقين )22. عدد المتفاعلين )2017مايو 

الوثائق التي قدمها محافظ االنبار صهيب الراوي ضدي مزورة وال اعلم كيف جرى التصديق 

ى العميد الذي وق ع على شهادتي الجامعية متوف“مبيناً أن ”، للجنة التحقيقيةبهذه الوثائق من قبل ا

منذ عام في مؤشر على أن الراوي استخدم نفوذه الوظيفي في عملية إحالة هذه الوثائق إلى 

 .”اللجان المعنية واتخاذ القرار بصددها وهو قرار ال يستند إلى المصداقية

 30 ،(.283(، عدد المشاركات )195(، عدد المعلقين )3000. عدد المتفاعلين )2017مايو 

المتورطين في هذه القضية هم كل من محافظ االنبار صهيب الراوي ، ورئيس لجنة النزاهة 

 احمد عطية السلمانيالنيابية طالل الزوبعي وعضو مجلس النواب العراقي النائب 

 18 ،(.179(، عدد المشاركات )292(، عدد المعلقين )5400. عدد المتفاعلين )2017مايو 

https://www.facebook.com/skyiraqnews/
https://www.facebook.com/skyiraqnews/posts/440587859640528
https://www.facebook.com/skyiraqnews/posts/440129466353034
https://www.facebook.com/skyiraqnews/posts/434919053540742


حيث تم طرد كل من مسؤول العقود سعد طه ياسين ،وتم طرد وإصدار أمر إقالة بحق بشار 

محسن سارق التعيينات وتم طرد مدير مكتبها حيدر جندي صديق زوجها عقيل كاظم 

 جخيور .كما تم تشكيل لجنة تحقيقيه أخرى بخصوص إخفاءها سيارات في بيتها

 



 

 



 

 

 

 الخوة الحشدية.18

 تعرف الصفحة نفسها بعبارة "مدونة شخصية". 

 2017أبريل/نيسان  27فحة بتاريخ أنشأت الص 

 ( متابعة13711( إعجاب، )13524عدد االعجابات والمتابعات ). 

  تركز منشوراتها على الترويج لعمليات قوات الحشد الشعبي ونشاطات قادته، إضافة إلى

 .صور لعناوين الوكاالت والمواقع العالمية التي تتوافق مع توجهاتها

 منشور يوميا 15و 10سجل ما بين منشورات الصفحة كثيفة إذ ت. 

https://www.facebook.com/iqhaq/


 30 ،(، عدد 0(، عدد المشاركات )1(، عدد المعلقين )13. عدد المتفاعلين )2017مايو

 (.119المشاهدات للفيديو المرفق )

ك بقية المناطق التجارية في المحافظات ذات اإلستهداف المتكرر للكرادة و بشكل مفجع ، و كذل

 : التركيبة السكانية المعروفة ، له أسبابه و أهدافه

 إستهداف طائفي مقيت و و هذي مسألة مفروغ منها -١

 ضعف أمني و إستخباراتي و له عدة أوجه و منها اإلختراق و العَمالة -٢

  لعاصمة للمنصورتدمير المنطقة إقتصادياً و نقل المركز التجاري في ا -٣

اإلمبراطوريات العائلية الحاكمة و المتنفذة ، لها يد في الموضوع ، بجعل المنطقة غير آمنة  -٤

) لتهجيج ( السكان و التجار و اصحاب المحالت ، و يصبح سعر   سكنياً و راكدة إقتصادياً ،

 ولة متناهيةالمتر بتراب الفلوس ، فيتمكنوا بذلك من بسط أيديهم على كل المنطقة بسه

ال زال اليهود ) و ال أتكلم عن الديانة السماوية بل عن المتصهينين ( ال يزالون يحلمون  -٥٥

بالعودة الرض ) شنعار ( و يطلبون بابل ثأراً ال يُنسى، و العراق بالنسبة لهم هو جنة عدن التي 

ي مئتي عام ، يساهمون ف يحلمون بها ، و لديهم خطط تُنفَّذ و يصبرون عليها و لو آتت أُكلها بعد

تدبير هكذا انفجارات و يشترون العقارات فيما بعد بأسماء وهمية ال تفصح عن هويتهم الِعبرية 

، و طبعاً هذا بمعزل عن السياسة العدوانية اإلسرائيلية بدعم االرهاب و ضرب المقاومة فهذه 

 ً  .مسألة مفروغ منها تماما

 ات الفقمةالڤيديو لحظة وقوع التفجير أمام مرطب

 #الخوة_الحشدية

 #سقراط

 23 ،(، عدد 15(، عدد المشاركات )18(، عدد المعلقين )78. عدد المتفاعلين )2017مايو

 (.1600المشاهدات للفيديو المرفق )

https://www.facebook.com/iqhaq/videos/988531744616645/
https://www.facebook.com/iqhaq/videos/984509878352165/


 !!! جريمة شارع فلسطين

أي ظابط أو شرطي مقتول أو مصاب من االتحادية وألتي كان ضحيتها  فديو يثبت بعدم وجود

 ... من الشباب المجاهدين من الحشد الشعبي 22استشهاد 

إلى الحشد الشعبي بدون دليل فقط ألنهم من  كل من وجه االتهامات الباطلة ..نسخة منه الى

 ...الحشد وباالخص عصائب أهل الحق وأكثرهم للحق كارهون

جب على كل فرد أن يأخذ العبر من الدروس الماضية. ..والمبنية على بث الفتنة واليوم وا

والتفرقة بين أبناء الشعب والتسقيط للرموز الدينية والحشد الشعبي والتغطية على اانتصاراتهم 

وأضعاف المنظومة الدفاعية لقواتنا الشرطة والجيش والحشد االبطال من خالل هكذا حوادث 

 ..... .عن سبق إصرار وترصد أن صح التعبيروأغلبها مدروسة 

  #الخوة_الحشدية

 زهرة_الحشد

 18 ،(، عدد 1(، عدد المشاركات )7(، عدد المعلقين )43. عدد المتفاعلين )2017مايو

 (.1100المشاهدات للفيديو المرفق )

  اب ... ما رأيك بأسلوب حديث هذا النائب عن التيار المدنيسوق النو

 تنويه نرجوا عدم استخدام اسلوبه في التعليقات#

 

 الخوة_الحشدية#

 أبن السكيت 

 )مرفق بفيديو للنائب فائق الشيخ علي(

 25 ،(.18(، عدد المشاركات )185(، عدد المعلقين )1100. عدد المتفاعلين )2017مايو 

ستقام اليوم في الساعة الرابعة وقفة تضامنية مع قضية الشباب الشهداء المغدورين محمد و علي 

  مقابل ممثلية الرصافة لحركة عصائب اهل الحق في شارع فلسطين

https://www.facebook.com/iqhaq/videos/981486275321192/
https://www.facebook.com/iqhaq/photos/a.968149353321551.1073741828.958066677663152/985563681580118/?type=3


 .. حشد شعبي 42و من مقاتلين لواء  #الحشد_الجامعي لشباب هم من كوادرا

 التقصرو في الحظور 

 #الخوة_الحشدية

 #ام_حشد

 15 ،(.1(، عدد المشاركات )19(، عدد المعلقين )133علين ). عدد المتفا2017مايو 

  أنباء عن اختطاف افراح شوقي لفنلندا

  #الخوة_الحشدية

 #حشداوي

 19 ،(.1(، عدد المشاركات )7(، عدد المعلقين )101عدد المتفاعلين ). 2017مايو 

وليس الجبناء الذين لم تهتز كروشهم و ضمائرهم المخمورة   انت عنوان الحرية و اإلصالح

 الذكرى السنوية الثانية  لساقك أو عنقك

 الخوة_الحشدية#

 سقراط#

شنقا على أحد جسور مدينة )مرفق بصورة لمصطفى العذاري الجندي الذي أعدمه تنظيم داعش 

 الفلوجة(

 21 ،(.17(، عدد المشاركات )26(، عدد المعلقين )652عدد المتفاعلين ) .2017مايو 

 ربولي في مطار عمان بتهمة االبتزاز الماليالقاء القبض على جمال الك

يذكر أن عائلة الكربولي متهمة بقضايا فساد مالي وأداري كبيرة خالل تسنم اعضاء العائلة  

للمناصب الحكومية والبرلمانية ابرزها وزارة الصناعة التي دُمرت بالكامل خالل ادارتها من 

ها وتسريح موظفيها وملفات الفساد الكبيرة قبل الوزير االسبق احمد الكربولي وحل اغلب دوائر

التي طالته ، اضافة الى فضائح التسريب الصوتي لشقيقه النائب محمد الكربولي ، بشان مؤتمر 

https://www.facebook.com/iqhaq/photos/a.968149353321551.1073741828.958066677663152/979625832173903/?type=3
https://www.facebook.com/iqhaq/photos/a.968149353321551.1073741828.958066677663152/982151255254694/?type=3&theater
https://www.facebook.com/iqhaq/photos/a.968149353321551.1073741828.958066677663152/983384331798053/?type=3


اسطنبول التآمري والذي عقد برعاية المخابرات التركية والقطرية واالمريكية لتقسيم 

الكربولي بأبتزازهم ألخذ مستحقات العراق ،كما اتهم اعضاء في مجلس محافظة االنبار اتهموا 

 . نازحي االنبار والتي بلغت مليون دوالر

 21 ،(.24لمشاركات )(، عدد ا173(، عدد المعلقين )379عدد المتفاعلين ) .2017مايو 

االلمانية من  dw يمكننا تشكيل ضغط على قناة فكرة طرحها صديق لنتحرك بعيدا عن السلبية

 .. خالل حملة تعليقات

 :تكتب تعليق في صفحة القناة

ان قناتكم المحترمة اليليق بها ان تعرض برنامج هذا التافه الطائفي احمد البشير والذي يتعمد ))

باهانة الرموز الدينية والتطاول على معتقدات الطائفة الشيعية في العراق خلط االنتقاد السياسي 

 ((وهو االمر الذي اليليق بقناتكم

شخص ساهم في الحملة قد نوقف هذا السخف بطريقة عملية بدال من السباب  10000لو 

هذه   شارك بالحملة انسخ التعليق القادم والصقه في صفحة القناة التي سنضع رابطها  والشتم

 اول تجربة لل#خوة_الحشدية

 خلي نشوف جمهور الحشد على قدر المسؤولية او ال

 المهندس

https://www.facebook.com/iqhaq/photos/a.968149353321551.1073741828.958066677663152/974368642699622/?type=3


 



 



 



 



 



 



 

 



 

 

 

 جهينة-شبر المدني.19

  صفحة سياسية اخبارية ثقافية عامة"تعرف نفسها بانها" 

  97302عدد االعجابات 

  97262عدد المتابعات 

 9  (3( عدد التعليقات )29عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 "البرزاني يقتل على الطريقة الصهيونية

https://www.facebook.com/Shuber.AlMadany/?fref=ts
https://www.facebook.com/Shuber.AlMadany/posts/1882418168665768


 تصنف جرائم القتل الى نوعين

 االولى جريمة القتل المتعمد

 يمةالقتل غير المتعمدالثانية جر

 اما الصهاينة ابتكروا طريقة للقتل تسمى

 توقع حصول القتل

 اي قطع الطريق من شانه ان يسبب تاخير لحالة مرضية تؤدي للوفاة

 تلويث مياه الشرب

 واشياء من هذا القبيل

 مسعود استخدم نفس السياسة

 سرق رواتب الكرد وما ينهبه من النفط

 بع سياسة التجويعويدعي ان حكومة بغداد تت

ومن لم يمت صب جام غضبه وحقده على الحكومة  قتل الشعب الكردي جوعا  وبالتالي

وايضا ابعد جريمة سرقة االموال  المركزية والعرب خصوصا واننا نعاني التعميم في االتهام

 عنه ليتمتع بها دون منغصات

 الديون عليه ."واليوم تناول االعالم خبر انتحار شاب في اربيل نتيجة تراكم 

 5  (1( عدد المشاركات )8( عدد التعليقات )42عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 حكومة والبرلمان يغطون في سبات بليد" الكربولي بعد ان تيقن ان ال

واطمان بانه اليوجد حساب على تخابره مع مخابرات تركيا وقطر والسعودية هو ومجموعة 

 الوجوه الكالحة من اتحاد القوى

https://www.facebook.com/Shuber.AlMadany/photos/a.1570403709867217.1073741828.1570386009868987/1880457232195195/?type=3&theater


هؤالء الذين دمروا ابناء جلدتهم نتيجة اطماعهم وجشعهم للحصول على دوالرات خليج 

 واطنه حقيقية باطالق االكاذيب واشعال الفتنالصهاينة وعرقلة اي بناء حقيقي لدولة م

 عاد اليوم ليمارس بغائه مستغال رئيس وزراء يتعمد ان يتغابى في مواقف تحتاج الحزم

هذا الكربولي يقدم الى وزارة التخطيط قائمة بثالثة االف شخص من ابناء االنبار للحصول على 

 تعويضات لضحايا داعش تبرعت بها دول مانحة ...

ان هذا اللص السياسي تظمنت قائمته اسماء قتلى من داعش واسماء ارهابيين موجودين  الغريب

 اليوم في جبهة النصرة واسماء لدواعش اليعرف عن مصيرهم شيء

فهو قد قام بخلطة سحرية من دواعش مقتولين ودواعش مفقودين واخرين من النصرة مع اسماء 

ستغل غباء وجبن رجل دولت ليرتب اموره شهداء ليؤكد انه قفاص من قفاصة باب الشرجي ا

 مع وزير التخطيط الشريف جدا ....!!!!

 انا متاكد ان اسماء شهداء العشائر الذين قاتلوا داعش غير موجودة في قائمته ...."

 4  (46( عدد المشاركات )282( عدد التعليقات )634عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

"قد يعتبر البعض ان وفاة الدليمي في اربيل مجرد وفاة  لكن ما وراء تلك الميته خفايا كثيرة 

ي ذو اجندات خارجية يتمتع تكشفت عن العديد من االمور واهمها ان هنالك محور ارهابي طائف

بترحيب وقبول ودعم وحفاوة من قبل دول تعد الراعي االكبر والمنبع الرئيس للتطرف 

واالرهاب وهي السعودية وقطر  عدنان الدليمي والكثير ممن هم على شاكلته جعلو من اربيل 

دية ن والسعومركزا لقيادة عملياتهم االجرامي ضد الشعب والعملية الساسية برمتها وبتوجيه م

وقطر ودعم مسعود لوجستيا وبذلك قد ضرب مسعود عصفورين بحج واحد وهو: جعلهم اداة 

 ٢٠٠٥للضغط على خصومه ونيل رضا اسياده  كلنا يتذكر ما قاله الدليمي في انتخابات عام 

الى اخواني المجاهدين اطالبكم بإيقاف العمليات ضد الجيش والشرطة ( وفعال تم ايقاف 

كذلك دعوته للسعودية وباكستان وبعض الدول السقاط الحكومة لمجرد انها شيعية ال   العمليات

يمكن ان نجعلها عابره  فاليوم عزرائيل قد ثأر للعراقيين ونتمنى ان نرى حكمة الباري عز جل 

https://www.facebook.com/Shuber.AlMadany/photos/a.1570403709867217.1073741828.1570386009868987/1879479895626262/?type=3&theater


الى يومنا هذا على ولدها  ٢٠٠٥فيهم في االيام القادمه، اكراما لكل دمعة ام لم تنشف من عام 

 ارها الذي خرج ولم يعود ليها ." عماد د

 1  (2(  عدد المشاركات )4( عدد التعليقات )20عدد المتفاعلين ) 2017ابريل 

ل استاذ اسرائيلي في دهوك؟ استاذا من جامعة تل ابيب كان احد المشاركين في ندوة "ماذا يفع

نظمتها الجامعة االمريكية في دهوك حول استقالل كردستان! وحسب معلومات من داخل الندوة 

حصلنا عليها فان عددا من المدعوين للمشاركة في الندوة قد انسحبوا حين اكتشفوا ان استادا 

جامعة تل ابيب كان جالسا في القاعة ، وانه سيلقي كلمة حول قضية استقالل اسرائيليا من 

كردستان، ماادفع بعض المشاركين الى االنسحاب فورا من الندوة. السؤال هو كيف دخل 

االستاذ االسرائيلي الى ارض كردستان من وجه له الدعوة؟ من منحه تاشيرة الدخول؟! العلم 

شرف على الجامعة االمريكية وعند اللجنة التحضيرية التي عند السيد مسرور بارزاني الم

 اعدت للندوة !"

 27  (23( عدد المشاركات )21( عدد التعليقات )174عدد المتفاعلين ) 2017مارس 

"يابه ال تفهمو غلط ترة هذا مو سور الصين هذا حاجز صد بالموصل  متشوفون غبار المعركة 

 تارس وجه" 

https://www.facebook.com/Shuber.AlMadany/photos/a.1570403709867217.1073741828.1570386009868987/1860514707522781/?type=3&theater
https://www.facebook.com/Shuber.AlMadany/photos/pcb.1857517381155847/1857517337822518/?type=3&theater


 



 

 



 

 



 

 

 

 يا بغدادساهرون .20

 تعرف الصفحة نفسها بعبارة "صفحة إعالمية منوعة". 

  2016نوفمبر/تشرين الثاني  20أنشأت بتاريخ 

 ( متابعة60( إعجاب، )7025عدد االعجابات والمتابعات ). 

 منشورات الصفحة غير منتظمة مع فترات توقف متفاوتة. 

 يين ة لبعض الخبراء األمنتركز منشوراتها على نشر أخبار وتحليالت أمنية تعبوية متفائل

 العراقيين دائمي الظهور على شاشات الفضائيات الرسمية والموالية.

 رابط الصفحة 

https://www.facebook.com/%D8%B3%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF-388287234836098/


 31  ،(.0(، عدد المشاركات )1(، عدد المعلقين )13تفاعلين ). عدد الم2016ديسمبر 

االف ارهابي من سوريا الى اليمن عبر االردن والعمليات المسلحة التي وقعت  5تم مؤخرا نقل 

في االردن في محافظة الكرك مؤخرا كانت بسبب بعض هؤالء المرتزقة ممن رفضوا التوجه 

ل على الذي حصل للعراق مؤامرة دولية خفيه الى اليمن والبقاء في األردن ! هذا اكبر دلي

 وداعش مجرد وحش من كارتون سينتهي دوره قريبا

 المصدر : الغارديان البريطانية

 

https://www.facebook.com/388287234836098/photos/a.388878304776991.1073741828.388287234836098/408914369440051/?type=3


 

 

 

 .فساد وزارة الصناعة والمعادن العراقية.21

  باس تعريفال تعرف الصفحة نفسها 

  2017أبريل/نيسان  24أنشأت بتاريخ. 

 ( 2432جاب(، )إع 2406عدد االعجابات والمتابعات .)متابعة 

  ،تركز منشوراتها غير المنتظمة على كشف ما تزعم أنها عمليات فساد في وزارة الصناعة

 باستخدام وثائق رسمية.

  تستخدم منشوراتها عبارات عدائية وتجريمية ضد مسؤولي الوزارة الذين تشير إليهم

 باألسماء والصفات الصريحة.

https://www.facebook.com/%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-364952290572817/


 30 ،(.25(، عدد المشاركات )4(، عدد المعلقين )189. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 !!! الفساد باقي ويتمدد

اشم زغير هو االسم الثاني تضمين موظفين في شركة االسناد الهندسي والمدير الحالي خالد ه

 فما فائدة التظمين وهو مازال مدير عام

 يعني حاللنه ماراح لغيرنه

 28 ،(.0(، عدد المشاركات )0(، عدد المعلقين )8. عدد المتفاعلين )2017مايو 

المرشح لوزارة الدفاع المطلوب للقضاء المدير المفوض والمالك لشركة ديما االماراتية التي 

تملك اكبر العقود مع الشركة العامة للصناعات الكهربائي أين ذهبت الرقابة وأين المفتش العام 

 ??? نطالبكم باالجابة

 21 ،(.0(، عدد المشاركات )0(، عدد المعلقين )0. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 كما وردنا من المرسل

 التنمية الصناعية بالدهن الحر

ض الموظفين بعد وقوعهم مقايضات علنية بين مدير عام التنمية الصناعية ) المويخ ( مع بع

بأخطاء غير متعمدة،اساس المقايضة هو ) الفصل العشائري ( بوجبة غداء للمدير العام 

 3والحاشية بعد الدوام الرسمي او توجيه عقوبة ادارية بحقهم وتكررت هذه الحالة ألكثر من 

 مرات،سالباً قوت عيالهم مع قلت حيلتهم.وهللا ولي التوفيق

 20 ،(.0(، عدد المشاركات )1(، عدد المعلقين )3. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 !!!!!مملحة البصرة ...؟؟؟

 ـــــــــــــــــــــــــــ

ل (( عضو مجلس محافظه عن محافظة البصرة،عند عرض مملحة البصرة )) أنوار المدل 

لالسثمار باالتفاق مع عضو مجلس محافظه البصرة المذكوره اعاله مع السيد مدير عام الشركة 

https://www.facebook.com/364952290572817/photos/a.366687397065973.1073741828.364952290572817/382526205482092/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380873212314058&id=364952290572817
https://www.facebook.com/364952290572817/photos/a.366687397065973.1073741828.364952290572817/377958359272210/?type=3
https://www.facebook.com/364952290572817/photos/a.366687397065973.1073741828.364952290572817/377411829326863/?type=3


العامة للصناعات التعدينية )) علي حسين (( واالستاذه )) أنوار المدلل (( بأحالة الى شركة 

من داخل الشركة الهندسيه،ونتمنى من االستاذه )) انوار الرأي وهذه الصوره خير دليل 

 . المدلل (( ان تجيب على هذا الموضوع ... وللحديث بقيه

 16 ،(.18(، عدد المشاركات )15(، عدد المعلقين )99المتفاعلين ) . عدد2017مايو 

ويستمر مسلسل التستر علئ الفاسدين من قبل وزير الصناعة محمد شياع السوداني الن 

 الموضوع ذو صلة في ملفات فساد الوكيل مكي عجيب

 15 ،(.515(، عدد المشاركات )277(، عدد المعلقين )693. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 ... عصام كاظم جباره مدير عام التصميم واالنشاء الصناعي

 . قسم المشاريع النفطيه ... المتستر على الفاسدين والسراق 

مليار دينار على شكل  50بتجزئة مبلغ كيف يقوم مدير القسم ))كريم رحيم الساعدي((  -

مليون عراقي كم يحتاج هذا الرقم من صكوك وكم يحتاج من وقت  50صكوك التتجاوز الـ 

معامالت وكل معامله ما  10لتنظيم المعامالت اذا قمنا بأحصاء كل يوم مدير القسم يقوم بتوقيع 

ه كي يتم انجازها اذن بعمليه صفحه لكل معامله تحتاج الى رقابه وحساب ومالي 15ال تقل عن 

صك وهنا تكون الف معامله صرف اذا كل  1000مليون دينار  50حسابيه بسيطه تصبح الـ 

يوم تم انجاز معامله واحده يحتاج الف يوم التمام كل المعامالت وكيف تمر هذه المعامالت 

دير لمبالغ وللعلم مبدون فساد ومثل هذه المبالغ عشرات المعامالت التي من خاللها تم تصفير ا

القسم اليحمل بكلوريوس هندسه ويوجد بالكوادر العامله معه من هو اكفئ منه عمراً وخبرتاً 

وتفيذاً وشهادتاً ولكن مدير القسم هو اخ لمفتش عام وزارة الصحه )) أحمد الساعدي (( وابن اخ 

 . النائب السابق )) كمال الساعدي ((

 10 ،(.3(، عدد المشاركات )9(، عدد المعلقين )43. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 هل يعقل سيادة وزير الصناعة والمفتش العام لوزارة الصناعه !!!؟؟؟

( مليون دينار وتعيين  7000مبلغ ) تساؤل ياوزير الصناعه ويامفتشها العام هل يعقل صرف 

https://www.facebook.com/364952290572817/photos/a.366687397065973.1073741828.364952290572817/375476316187081/?type=3
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=374896282911751&id=364952290572817
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=372750469792999&id=364952290572817


 !!!( شخص في وزارتكم الموقره ولم تلعمون ؟؟؟ 42) 

مالحظه : اذا كنتم تعلمون فاانتم شركاء بالسرقات،وان لم تعلمون فهذِه الطامه الكبرى،واالن  

 .علمتهم

 ماهو رد وزير الصناعه ومفتشها

 7 ،(.2(، عدد المشاركات )3(، عدد المعلقين )15. عدد المتفاعلين )2017مايو 

الجمعة سفر وزير الصناعة والمعادن الى بيروت للقاء بمدير شركة العريبي  5/5/2017

هيبي مخول شركة الماس حول مواضيع سرقة السكراب وتهريبها خارج اللبنانية وكاكة 

 . العراق

 6 ،(.60عدد المشاركات )(، 27(، عدد المعلقين )254. عدد المتفاعلين )2017مايو 

 سرقة السكراب بعلم وزارة الصناعة بالوثائق

قصة سرقات السكراب التي يعلم بها الجميع وتورط بها الجميع وقبض منها الجميع وهذا  ...

كتاب بتوقيع السوداني وزير الصناعة والمعادن ليسهل سرقت السكراب الحكومي وتهريبه الى 

هنا كيف تم جمع االلف من االطنان وتم التحقيق في هذا الشمال بحجة سكراب اهلي والسؤال 

 الموضوع وتم طمطمت الموضوع

 اسماء المشتركين بهذة الصفقة

 خالد مدير عام االسناد الهندسي-1

 عباس حيال مدير الحديد والصلب -2

 احمد وعلى رأسهم النزيه الوزير السوداني-3

https://www.facebook.com/364952290572817/photos/a.366687397065973.1073741828.364952290572817/370775589990487/?type=3&theater
https://www.facebook.com/364952290572817/photos/a.366687397065973.1073741828.364952290572817/370626126672100/?type=3


 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 موظفي الوقف السني يطالبون رئبس الوزراء باقالة عبد اللطيف الهميم.22

  ة وال بانها "صفحة مستقل 2017ابريل  21تعرف الصفحة نفسها خالل مدونة نشرت بتاريخ

تتبع اي جهة او حزب سياسي وانما ولدت من رحم الديوان بسبب االجراءات التعسفية 

https://www.facebook.com/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%85-348774868853416/?fref=ts


والفساد الهائل واالمور الال اخالقية وانطلقت بصوت الحق على سلطان جائر جاء باسم 

 االصالح اال وهو عبد اللطيف الهميم...."

 ( 4864اعجاب(، ) 4830عدد االعجابات والمتابعات )متابعة 

 2017ابريل  7بتاريخ  انشأت 

  تعتمد بمنشوراتها على مجموعة هاشتاكات مثل "#مستمرين #فساد_الهميم

 #قاطعوا_فساد_الهميم_واوالده"

 :يالحظ على الصفحة انها 

  رئيس ديون الوقف السني النتقادموجهة بشكل خاص 

  داخل الهيئة تجريحاالت فساد تنشر ما تعتبره 

 ليات الفسادذكر اسماء الشخصيات المشاركة بعم 

  او اربعة منشورات باليوم الواحد 3نشر متواصل تصل الى حد 

 من محطات عراقية عدة، فضال عن استعانتها بعدد من الوثائق بخصوص  تعتمد على تقارير

 حاالت الفساد.

 26  (2( عدد المشاركات )10( عدد التعليقات )100عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 ".. أين تذهب مليارات الوقف السني؟ استشراء الفساد في الوقف السني

سه ئيأحدث ملفات الفساد الحكومي في العراق شهدتها أروقة ديوان الوقف السني عن طريق ر

والذي تربطه عالقات وثيقة باحزاب معينة، حيث فضحت الوثائق تلك ” عبد اللطيف الهميم“

 الملفات ، التي تثبت تسبب الهميم في سرقة وهدر مليارات الدنانير من المال العام.

 مبالغ ضخمة تصرف كهدايا في ديوان الوقف السني

https://www.facebook.com/348774868853416/photos/a.348832732180963.1073741828.348774868853416/370428846688018/?type=3&theater


كبيرة المهدرة ، تتماشى مع الوضع السائد التفاصيل التي احتوت عليها هذه الوثائق والمبالغ ال

مليون دينار  30في جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ، فبحسب الوثائق فقد تم صرف مبلغ 

مليون دينار في يوم  30، و15/1/2016مليون دينار في يوم  50، و  4/2/2016في تاريخ 

رئيس ديوان الوقف  ، كهدايا في مكتب 2/6/2016مليون دينار في  45، و  23/1/2016

 السني.

، هدايا للضيوف ، وكذلك  6/6/2016مليون دينار في  45الوثائق كشفت أيضا صرف مبلغ 

مليون دينار لمكتب رئيس الديوان ، كهدايا لشخصيات ولرئيس الديوان ومكتب  30صرف مبلغ 

هة ، والجرئيس الديوان ، حيث تم الكشف عن المسؤولين عن تسليم هذه المبالغ في الديوان 

 المجهز لها ورقم اإلدخال.

على ترميم  2016وبداية سنة  2015مليون دينار نهاية سنة  800مليار و 14صرف مبلغ 

مساجد وهمية ، كشفته أيضا الوثائق ، التي أكدت أنه عند التدقيق في السندات وجد أن هذه 

 المساجد ، غير موجودة وغير مسجلة وال يوجد لها أي أوليات.

يوان الوقف السني مع قنوات فضائية ومواقع تواصل اجتماعي بمبلغ أربعة مليارات تعاقد د

دينار كان جانبا آخر من فساد رئيس الديوان الذي فضحته الوثائق ، السيما وأن الديوان يملك 

قناة تغطي نشاطاته فضال عن أن هذا التعاقد مخالف للقانون وتعليمات الحكومة وتعليمات ديوان 

 ني نفسه.الوقف الس

 #مستمرين

 #فساد_الهميم

 #قاطعوا_فساد_الهميم_واوالده" 

 25  (5عدد المشاركات )( 85( عدد التعليقات )190) المتفاعلينعدد  2017مايو 

"عبداللطيف الهميم الذي يعد أحد رجال النظام السابق والمتملقين للمقبور صدام حسين حيث تم 

 اختياره رئيس للوقف السن ي من دون معرفة الجهة التي تقف خلف عملية االختيار هذه.

https://www.facebook.com/348774868853416/photos/a.348832732180963.1073741828.348774868853416/369998620064374/?type=3&theater


ان  اتعجب كيف أسندت الحكومة هذه المؤسسة لشخص متملق ومن ازالم النظام البائد حيث

السيد الهميم لديه مخطط في المحافظات السنية لطالما خطط لها البعثيون الصداميون وغيرهم 

 من أعداء العراق من اجل تمزيق المجتمع وسرقته باسم النازحين والمهجرين .

الهميم الذي يرقص على جراح هؤالء المساكين وبمساعدة شخصيات سياسية خسرت ما لديها 

فهم جمهورهم ، فالهميم االن يعتبر الورقة األخيرة لهذه الشخصيات في محافظتها بعدما كش

الفاشلة، فالهميم وحلفائه لديهم مشروع واحد هو سرقة أموال الوقف والبكاء امام المجتمع 

 الدولي باسم النازحين .

ومن هنا اوجه سؤال الى الهميم ان كنت صادقا في مساعدة النازحين ومحاربة الفساد والمفسدين 

ليك لماذا لم تقف بوجه اوالدك الذين باعوا الوقف خردة وهم االن يتاجرون بكل شيء ، حيث فع

ان اوالدك االن ينعمون بملذاتهم الشخصية وحياة الترف التي يعيشوها في عمان والدول 

طابق في اسطنبول وال اعلم من أين له  ١٢األوربية حيث ان ابنك سرمد يمتلك بناية متكونة من 

 وال ؟؟؟.هذه االم

حيث كشفت تقارير من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة عن إن إبني  رئيس ديوان الوقف 

السني، محمد وسرمد، يستغالن منصب والديهما البتزاز المتعاقدين مع الوقف، بالحصول على 

 عموالت مالية مقابل العقود.

سعة مع تجار ومقاولين، تتم وبحسب التقارير فان محمد وسرمد هميم، يرتبطان بعالقات وا

 عمليات إرساء المقاوالت عليهم، مقابل أموال طائلة لصالح ابني  الهميم.

ومن ابرز هذه العقود الفاسدة التي تتعلق بإعمار المراقد الدينية، والمساجد، السيما إعمار 

مناهج الحضرة القادرية ومرقد اإلمام أبي حنيفة النعمان، ومساعدات النازحين، وطباعة ال

 التربوية بالتنسيق مع مثنى السامرائي.

ويأمل العراقيون في إجراء عاجل من هيئة النزاهة في فتح ملف فساد الهميم، في ظل تعهد 

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالمضي قدماً في إجراء اإلصالحات في البالد، حيث 



ر منظمة الشفافية الدولية على مدى يعد العراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤش

 السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختالس." 

 16  (43(  عدد المشاركات )89( عدد التعليقات )346لمتفاعلين )عدد اا 2017مايو 

"#قصة_ام جمال وخداعها بمدح الهميم الى كل انسان شريف يحكم على هذه القصة المأساوية 

والتي كانت فكرة من محمد الهميم و بأخراج رباح آل جعفر  تداولت مواقع التواصل االجتماعي 

لكنها حملة مأساوية الغاية منها تشهير اسم الهميم على حملة الهميم االنسانية حسب ما يدعي و

حساب الفقراء كي يُعلى شأنة ع مستوى الفيس بوك والتي صرفت عليها الماليين من اجل حملة 

اعالمية كاذبة  ذهب گادر من قناة ديوان الفضائية للتغطية االعالمية والتي تصب لصالح الهميم 

ان الفضائية #رباح_ال_جعفر لـ ام جمال صاحبة االيتام الشخصية !! وبامر من مدير قناة ديو

والتي تعتبر احدى العوائل العراقية المتعففة  قبل التصوير أمرت ام جمال من قبل الكادر للقول 

بأنها استلمت المنحة المقررة لها وكذلك بمدح عبد اللطيف الهميم بهذا الموقف ليتم تصويرها 

ها انها تسلمت المنحة  عندما تحق الحقيقة لم تستلم اي شيء وتوثيق كالمها وسجل لها باعتبار

من الديوان ال مكافئة مالية وال هدية عينية وجاءت الى ديوان الوقف السني ليخرج صوتها على 

الفئة الفاسدة التي اتى بهم المفسد عبد اللطيف الهميم وقالت فضحتوني في امام الناس ولم 

عين مكتب رئيس الديوان . وبعض الموظفين وهو ال يعلم ماذا تعطوني شيئاً، وامام انظار مراج

يجري وكيف يتصرفون حاشيته الفاسدة  وبالتالي اصبحت كامرات المفسد رباح هي المربح 

الوحيد لسياسة الهميم والستغالل شاشة قناة ديوان برؤس العراقيين المتعففين الذين يعيشيون 

واعوانة واوالده بارقى الڤيالت الراقية والسيارات  باسوء حال وتمتع المفسدين امثال الهميم

الفارهة في عمان وغيرها من الدول  #يمكنكم_مشاهدة_المقطع التي انخدعت به ام جمال 

)الشيخ الهميم   youtubeوالذي حمل من قبل موقع قناة ديوان الفضائية عبر محرك البحث 

 يلبي نداء العراقية ام جمال ويهب لنجدتها(" 

 2  (20( عدد المشاركات )145( عدد التعليقات )348عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/348774868853416/photos/a.348832732180963.1073741828.348774868853416/366347530429483/?type=3&theater
https://www.facebook.com/348774868853416/photos/a.348832732180963.1073741828.348774868853416/360849134312656/?type=3&theater


ين اتى بهم الهميم لمقر رئاسة ديوان الوقف #رائد_عمار  نقدم لكم واحد من االفات الخفية الذ"

السني اال وهو رائد عمار مسؤول مهمة حماية الهميم شغل مسؤول حماية عائلة وزير الكهرباء 

الحالي )قاسم الفهداوي( وبعد ما تم االتفاق على تسمية رئيس الديوان تحول لديوان الوقف 

 السني ليكون مسؤول مهمة ديوان الوقف السني

د عمار بوضع ايدي في ديوان الوقف السني بصورة خفيه وتكون مراقبة لالشخاص في بدء رائ

 االمور االدارية وسراق من جهه اخرى

مليون  90.000.000فقد وضع منتصر صاحب البنز الذهبي والذي كلف ديوان الوقف السني 

 دينار وال احد يستطيع محاسبة منتصر بسبب مساندته من قبل رائد عمار .!!

اخالقه الفاسدة تجاه الموظفين واسلوبه المخزي وكذلك تحرشه المستمر ببعض الموظفات اما 

 الذين يعملون تحت رحمتهم مما جعل الحقد عليه من قبل الموظفين

الكارثة في اساليبة القذرة هو صداقة المراجعات لرئاسة الديوان وكذلك صداقة بعض الموظفات 

المالك الدائم واتحدى احد ان يكذب هذا الكالم  عمل رائد في رئاسة الديوان بحجة تثبيتهن على 

عمار بطريقة السمسار في موضوع السلف ال يمر يوم من االيام اال وتجده في قسم الحسابات 

 وقسم الموازنة والكل يعلم ان هذا عمل اداري وليس عسكري .

شاكر وهيب والذي  ال يخفى على الجميع ان رائد عمار هو احد المتورطين في قضية االرهابي

اشترك في تهريبة في صحراء االنبار بعد ما اصيبت سيارته وهذا يدخل الشك في اهل االنبار 

بعدم تفجير بيت الهميم في الرمادي البد من اتفقاق مسبق مع هذه الجهات االرهابية مع ان 

 البيوت المجاورة للهميم فجرت عن طريق تنظيم داعش االرهابي .

ت الوهمية واالجور اليومية بعد االتفاق مع مدراء اوقاف صالح الدين والفلوجة وكذالك المكافئا

 و سامراء ومساومتهم

 ويهددهم اذا رفضوا



كل جماعة الهميم هم فاسدين ومفسدين وكأنما هم الذين اسسو الديوان ويعتبرون الديوان واموال 

 الديوان هو من امالك الهميم !!

قف مضبوط وامواله هي اموال ناس ودولة وكذلك استثمارات نذكركم ونقول لكم ان الديوان و

 وقفية

 وعلى رئيس الديوان ان يديره فقط وليس التالعب بها من قبل عصابته ."

 30  (35( عدد المشاركات )252( عدد التعليقات )1000عدد المتفاعلين ) 2017ابريل 

 " عاجل عاجل عاجل

الهميم يزور السفير االيراني في السفاره االيرانيه ويقبل يد السفير االيراني لبقائه في منصبه 

 ".العالمة الدكتور عبد اللطيف الهميممع  —

 26  (3( عدد المشاركات )100( عدد التعليقات )65عدد المتفاعلين ) 2017ابريل 

 " جديد عن فساد قناة ديوان الفضائية بقيادة رباح ال جعفر

( سبعون مليون دينار على ٧٠,٠٠٠,٠٠٠فها بمبلغ )توجد سلفة لبرامج كل شهرين يتم صر

 اساس انتاج برامج وعند الرجوع الى االرشيف ال يوجد ارشيف الى تلك البرامج

يتم أنتاج برامج مقالب حتى تغطي على الفساد الموجود وبحجة أنها متابعة من قبل المشاهد 

 وهي بالحقيقة برامج ميزانيتها صفر.

( تسعه وثمانون مليون دينار مبلغ ازياء الى المقدمين فيتم ٨٩,٠٠٠,٠٠٠توجد سلفة بملغ )

صرفها مرتين كل عام لكل من يظهر في الشاشة وبالحقيقة عندما تسئل مقدم لم يستلم اي مبلغ 

 من هذه المبالغ

كان يوجد برنامج كان يعرض اسمه الخزنة هذا البرنامج جوائزة وهمية من خالل متصلين 

( وعلى اساس أنهم ربحو مليون ٥٠٠٠ل أعطائهم كارت موبايل ذو فئة)متفق معهم مسبقا مقاب

https://www.facebook.com/348774868853416/photos/a.348832732180963.1073741828.348774868853416/360021047728798/?type=3&theater
https://www.facebook.com/348774868853416/photos/pcb.358452974552272/358452954552274/?type=3&theater


دينار وكان رباح ال جعفر يحضر لألستديو بنفسه!! ووصل هذا الخبر الى الدائرة االدارية 

 والمالية والكثير من الموظفين يعلمون بهذه الصفقة #مصدر من داخل البرنامج

( خمسون مليون دينار عندما يأتي ٥٠,٠٠٠,٠٠٠يوجد سلفة الى ضيوف البرامج شهرياً بملغ )

 ضيف يعطون مبلغ وعندما تسئل الضيف هل اعطوك مبلغ ينصدم الضيف بهذا الخبر" 

 25 (3( عدد المشاركات )57( عدد التعليقات )80المتفاعلين ) عدد 2017بريل ا 

"احمد عبداللطيف الهميم النجل االكبر لرئيس ديوان الوقف السني الهميم يسيطر على كل 

كشوفات الدائره الهندسيه العمار المساجد فيقوم باجراء كشف وهمي للمساجد ويقوم بسرقه 

علم احمد يملك كليه المعارف التي في الرمادي وقد هدمت هذه اموال اعمار المساجد والكل ي

الكليه الى االرض بسبب سيطره داعش االرهابي وقام احمد ببناء الكليه مره اخرى على احدث 

طراز من اموال الديوان وسرقته لكشوفات اعمار المساجد الوهميه بالتعاون مع شريكه مهندس 

تقتصر سرقته فقط في االنبار بل صالح الدين ومساجد  ماهر الذي يعرفه كل اهل االنبار ولم

 بغداد ومساجد ديالى" 

 

https://www.facebook.com/348774868853416/photos/a.348832732180963.1073741828.348774868853416/358005131263723/?type=3&theater


 

 



 

 



 

 



 

 

 

 نبأ نيوز.23

 ف نفسها بتقديم كل ما هو جديد من األخبار صفحة موقع "نبأ نيوز" اإللكتروني، وتعر

 .والتقارير التي تغطي أحداث العراق والعالم

https://www.facebook.com/%D9%86%D8%A8%D8%A3-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2-380523269009520/?ref=page_internal


 ( متابعة.830( إعجاب، )621عدد االعجابات والمتابعات ) 

  2017مايو/أيار  17أنشأت بتاريخ. 

 تستخدم لمشاركة منشورات الموقع اإللكتروني، بدون استعمال أي نوع من الهاشتاگات. 

 تتناول أحداث وأخبار عراقية وعربية ودولية اعتيادية، التي تمرر بينها  أغلب العناوين

 .بعض األخبار المثيرة غير المتوفرة في أي مصدر إخباري آخر

  رابطا من الموقع اإللكتروني الذي ال يعان أسماء هيئة تحريره بمن فيهم  24تشارك يوميا

 .رئيس مجلس اإلدارة

 17 ،(50(، عدد المشاركات )23(، عدد التعليقات )496عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

ابطالها سلمان الجميلي وأبن اخته.. "صفقة فاسدة لسيارات اسعاف" ضحيتها وزارة الدفاع 

 والمقاتلين

 22  ،(1(، عدد المشاركات )2(، عدد التعليقات )40عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 !أبرزهم قائد الشرطة االتحادية.. تحرير "الموصل القديمة" يطيح بقيادات أمنية رفيعة

 22  ،(0(، عدد المشاركات )2(، عدد التعليقات )70تفاعلين )عدد الم 2017مايو 

 !قلعة الكفار" في كركوك تحدد مصير الوجود المسيحي"

 22  ،(1عدد المشاركات )(، 3(، عدد التعليقات )66عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 فساد حكومة األنبار ونوابها "يطفو" على السطح بسبب مشاريع اإلعمار

 23  ،(1(، عدد المشاركات )3(، عدد التعليقات )92عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

  !أغلب فعاليتها "استعراضية".. قيادة عمليات األنبار تلجأ لـ"التمثيل" بدالً من ضبط األمن

  23  ،(5(، عدد المشاركات )6(، عدد التعليقات )89عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=380570115671502&id=380523269009520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382619215466592&id=380523269009520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=382711698790677&id=380523269009520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383135578748289&id=380523269009520
%0Dhttps:/www.facebook.com/permalink.php%3Fstory_fbid=383135578748289&id=380523269009520%0D
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383148432080337&id=380523269009520


    !لضمان "حصصها" من العقود والمشاريع.. النزاهة النيابية ترفض إلغاء منصب المفتش العام

 23  ،(1(، عدد المشاركات )11(، عدد التعليقات )76عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 !"سامي األعرجي يحول أكبر مشروع سكني إلى "مزبلة

 24  ،(0(، عدد المشاركات )0(، عدد التعليقات )3عدد المتفاعلين ) 2017مايو 

 !"مليار دوالر تنتظرها "جيوب الفاسدين 100باب جديد للفساد.. 

 24  ،(0(، عدد المشاركات )0(، عدد التعليقات )3عدد المتفاعلين ) 7201مايو 

 !الحكومة االتحادية "تتسول احترامها" من كركوك

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383215465406967&id=380523269009520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=383591718702675&id=380523269009520
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=384495775278936&id=380523269009520


 



 

 



 



 



 



 

 



 

 كشكول.24

   نفسهاعن ف الصفحة ال تعر 

 متابعة(. 2007 إعجاب( )1991بات والمتابعات )عدد االعجا 

  2016مارس/آذار  27أنشأت بتاريخ. 

 .منشوراتها محدودة جدا وتغطي قضايا متفرقة 

 رابط الصفحة 

 20 ،(.47(، عدد المشاركات )266(، عدد المعلقين )785فاعلين ). عدد المت2017مايو 

 .... فضيحة من العيار الثقيل

)النائب السمسار( محمد  -ابطال هذه الفضيحة ) سارق الهالل األحمر ( جمال الكربولي  

 الحلبوسي

بعد إقرار قرار صرف فروقات الرواتب لكل المحافظات بدأ لُعاب بعض المسؤولين والنواب 

لهذه المبالغ فبدأ البعض باالبتزاز والتهديد للمحافظين وأعضاء المجالس في تلك يسيل 

المحافظات وان من اهم تلك المحافظات هي محافظة األنبار وال يخفى على الجميع األزمة التي 

 . مرت بتلك المحافظة العزيزة على قلوب كل العراقيين

نواب محافظة األنبار وهو )محمد الحلبوسي (  اما بطل المافية وبطل الفيلم لهذه المرة هو احد 

فكونه نائب عن هذه المحافظة و باعتباره رئيس لجنة مالية بالبرلمان طلب من محافظ األنبار 

من كل دفعة مقابل اإلسراع في صرف الفروقات فرفض األخير هذا العرض وبدأ  % ١٠

جل االعمال وسارق الهالل النائب بالتهديد والوعيد للمحافظ حتى وصل االمر الى تدخل ر

األحمر المدعو جمال الكربولي المالك لقناة دجلة وبدأ بالتدخل لسحب البساط من تحت المحافظ 

https://www.facebook.com/%D9%83%D8%B4%D9%83%D9%88%D9%84-1188171627894645/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1587061214672349&id=1188171627894645


وذلك بترشيح النائب محمد الحلبوسي لشغل منصب محافظ األنبار بدالً من المحافظ صهيب 

 !!!الراوي كي يستحوذ على موارد واموال المحافظة

طاط !! ذلك الذي يتنازل عن عضوية مجلس النواب طمعاً بسرقة الى اي مستوى من االنح

 !!أموال أهله من أبناء المحافظة

 ... هلل درك يا أنبار

 29 ،(.0(، عدد المشاركات )0(، عدد المعلقين )2. عدد المتفاعلين )6201مارس 

  عاجل#

معصتمون يطردون الشهرستاني وعديلة حمود اثناء تواجدهما بالقرب من خيم االعتصامات 

 بحجة تفقد المعتصمين واالطالع على مطالبهم )مرفق بصورتين للوزيرين(

 23 ،(.0(، عدد المشاركات )0(، عدد المعلقين )8. عدد المتفاعلين )2017مايو 

وزيرة الصحة العراقية عديلة حمود تجتمع مع وزير الصحة االثيوبي من اجل االستفادة من 

 يا في مجال الصحةتجربة اثيوب

https://www.facebook.com/1188171627894645/photos/a.1188945201150621.1073741828.1188171627894645/1191475007564307/?type=3
https://www.facebook.com/1188171627894645/photos/a.1188945201150621.1073741828.1188171627894645/1590536587658145/?type=3


 



 



 

 



 

 دنيا نيوز.25

  وكالة انباء عراقية مستقلة"تعرف نفسها بانها" 

  2013نوفمبر  7انشات في 

  3122عدد االعجابات 

  3138عدد المتابعات 

 16  (2( عدد المشاركات )4( عدد التعليقات )7عدد المتفاعلين ) 2015نوفمبر 

"عاجل عاجل ::  مدير الوقف السني في البصرة المقال يبيع اموال وقفية ومساجد تابعة للوقف 

 رة يطالبون القضاء بالتدخل الفوري اليقاف هذه المهزلة" واهالي مدينةالبص

 

https://www.facebook.com/aldneanews/?fref=ts
https://www.facebook.com/aldneanews/photos/a.181456488712110.1073741828.181204045404021/424800331044390/?type=3&theater


 

 

 

 قناة ابن الكوفة لإلعالم.26

  الكوفة الرسمية لإلعالم الوطني المقاوم الداعم  ابنصفحة قناة على انها "تعرف نفسها

 الطلق النشر من قناة صغيرة على موقع اليوتيوب . ان"للجيش العراقي والحشد الشعبي

نقطة بداية جيدة ساعدتها في  لتكونالقناة طريق ومنهج واحد  اتخذتااللف مشترك،  ىتتعد

كانون الثاني  7وتحقيق مشاهدات كثيرة وجلب عدد كبير من المشركين، بيوم  االنتشار

( على موقع الفيس  Ibn Alkufa Channel -)قناة ابن الكوفة  باسمنشأت صفحة  2013

عدد متابعي الصفحة نظراً لمحتواها المميز والوطني الداعم للقوات  ارتفعبوك وسرعان ما 

 ننتمي ألي جهة سياسية. االمنية، ننشر بكل حيادية وال

 2010سبتمبر،  1في  التأسيس 

  27765عدد االعجابات 

  27756عدد المتابعات 

https://www.facebook.com/kufa.ch3/?fref=ts


 جتزئة من حلقات تلفزيونية وال يوجد اي تصريح او اغلب منشوراتهم هي مقاطع فديو م

 فبركة خاصة بالقناة.

 

 

 

 trash dove-الحمامة البنفسجية.27

 .تعرف الصفحة نفسها بانها جيش الحمامة البنفسجية للمرح فقط دون ذكر تفاصيل اخرى 

 28327جابات بالصفحة عدد االع 

  28387عدد المتابعات 

https://www.facebook.com/Trash.Dove.AR/?ref=ts&fref=ts


 

 



 

 أور نيوز.28

 تعرف نفسها صفحة اخبارية منوعة أخذت تسميتها من المدينة العراقية أور 

  2017مايو 14تاسست في 

  4582عدد االعجابات 

  4607عدد المتابعات 

 راتهم اخبار عامة منقولة عن وكاالت ومواقع عراقيةاغلب منشو 

 

https://www.facebook.com/urnews2015/?fref=ts


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


