
ال�صغييرة  العييراق،  يف  ال�صيا�صييية  الأحييزاب  متتلييك 
منهييا والكبييرة، ع�رشات املواقييع الإلكرتونييية ومئات 
احل�صابييات على مواقييع التوا�صل الجتماعييي، خا�صًة 
في�صبييوك. يديرهييا ا�صخا�ييص يتقا�صون رواتييب توازي 
املحلييية.  ال�صحييف  يف  الأخبييار  ييّرري  محُ رواتييب 
وتخ�ص�ييص الأحزاب هييذه املواقع ملهاجميية خ�صومها 
ال�صيا�صييين، متخذًة اأحيانييًا ترتيبات حتول دون ك�صف 
َمن يقف وراءها، حامية نف�صها من امل�صاءلة القانونية. 

فالأحييزاب العراقييية متتلك فرقا �رّشييية واأهمية عملهم 
الأخبييار  يتابعييون  هويتهييم.  ك�صييف  عييدم  ت�صتوجييب 
واملقييالت ويتاأكدون ممييا يرد فيها قبييل ن�رشها على 
مواقييع "التوا�صل الجتماعي"، يقييول مقرب من حزب 

�صيا�صي عراقي ي�رشف على غرفة عمليات اإلكرتونية.
وعنييد ماوليية الت�صال بيياي موقع منهييا، ل جتد يف 
خانيية "ات�صييل بنا" �صييوى الربيييد الإلكييرتوين اخلا�ص 
باملوقييع. ل اأرقييام هواتييف ول عنييوان ملقّر. كمييا اأنه 
مل ي�صييع تعريفًا عيين نف�صه من خالل اإن�صيياء فقرة "من 
نحيين"، كمييا هييي العييادة. هييذه احلييرب الإلكرتونييية 

امل�صتعييرة بن الحزاب الطائفييية والقومية وال�صيا�صية 
م�صتمييرة وتكاد تكييون الأعنف يف الأو�صيياط ال�صيا�صية 

وذلك ب�صبب اخلالفات العميقة بن اجلانبن
رئي�ييص احلكوميية العراقييية ، حيييدر العبييادي، مل ي�صلييم 
هييو اأي�صييًا من تهّجمييات و�صائل الإعييالم. وقال م�صدر  
َعّد ول  اإن "املواقييع التي ت�صييّن حملة على العبييادي ل تحُ

�صى، وبع�صها يحمل ا�صمه و�صفته ال�صخ�صية". حتحُ
واأ�صيياف امل�صدر اأن "بع�ييص املواقييع مت التبليغ عنها 
واأحُغلقييت، لكيين اجلهات املموليية لها اأعييادت ن�صاطها"، 
ييدار باأ�صماء وهمية  م�صييراً اإىل اأن "اأغلب هذه املواقع تحُ

وينَفق عليها ميين خم�ص�صات موؤ�ص�صات الدولة". وكان 
العبييادي نف�صييه قييد لفييت النظيير ، يف حديييث ملرا�صلن 
قابلييوه يف جمل�ص النواب العراقي، اأنه "يتعر�ص حلملة 
اإعالمية �رش�صة". وتك�صف النائبة عن التحالف الوطني 
“ابت�صييام الهيياليل عن قيييام بع�ييص الكتييل ال�صيا�صية 
التوا�صييل  مواقييع  علييى  الكرتونييية  جيو�ييص  بتجنيييد 
الجتماعييي من اجل ت�صقيييط اخل�صوم.وقالت “الهاليل 
اإن “بع�ييص الكتييل ال�صيا�صييية بييداأت ت�صتغييل م�صاريييع 
القوانيين داخييل الربملييان لأغرا�ييص انتخابييية ب�صييكل 
مبكيير، والبع�ييص الخر بييداأ يتخييذ من و�صائييل العالم 

من�صيية للرتويييج عيين منجزاتييه الوهمية”.واأ�صافت ان 
“بع�ص الكتل ال�صيا�صية تعمل اي�صا على جتنيد جيو�ص 
الكرتونييية علييى مواقييع التوا�صل الجتماعييي من اجل 
ت�صقيط اخل�صوم والطرف الخر”. واأو�صحت “الهاليل”، 
اأن “تلييك ال�صفحييات تييدار ميين قبل �رشاق املييال العام 
وت�ييرشف رواتب العاملن فيها ميين موازنة الدولة من 
اجل تلميع �صورة هذا امل�صوؤول وذاك، باجنازات وهمية 
الهييدف منها اإيهام القارئ او امل�صاهد”. بع�ص املواقع 
الإلكرتونية الهادفة اإىل الت�صهر باخل�صوم تتخذ طابع 
بهة عنها. لكنها، على الرغم  وكالة الأنباء، لإبعاد اأّية �صحُ

ميين ذلك، ل تف�صييح عن هوييية العاملن فيهييا. ويكمن 
دورهييا يف ن�صخ الأخبار من املواقييع الر�صينة الأخرى 
ون�رشهييا، لكنها تن�ييرش مواد خا�صة، واأخبيياراً مفربكة، 
ومقييالت ت�صهرية، وبيانات غر �صحيحة... وكالعادة 
تن�صب اأغلبية معلوماتها اإىل م�صادر ترف�ص الك�صف عن 
ا�صمهييا. وقال اخلبيير القانوين علي التميمييي اإنه "وفق 
عد في�صبوك  القرار الأخر ال�صادر عن مكمة الإعالم، يحُ
وتويييرت وغرهما من املواقع مبثابيية و�صائل اإعالمية. 
ن�ييرش عليهمييا يخ�صييع للم�صوؤولييية  وعليييه، فيياإن مييا يحُ

اجلزائية".
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النجييف - اآلء ال�صمييري : تقوم بع�ييص ال�صخ�صيات التابعة اىل مكييون �صيا�صي كبر 
يف النجييف ال�ييرشف  باحتجيياز بييرادات للفواكييه واخل�صييار يف علييوة اخل�صار يف 
املحافظيية  وفر�ييص اتاوات بقيميية ع�رشة الف دولر على اأ�صحابهييا حتى ي�صمح لهم 
بتفريييغ حمولتهييا . البع�ص من ا�صحاب تلييك الربادات رف�ص دفع املبلييغ ما ا�صطره اىل 
الوقوف ل�صاعات طويلة ومن ثم مغادرته العلوة .  وقال احد التجار لوكالة جورنال نيوز :" 
هييذه لي�صييت املرة الوىل التي يقوم فيها هوؤلء بابتزاز التجييار وب�صببها ارتفعت ال�صعار لكون 
التاجيير الرئي�صييي حينما يدفع هكذا مبلغ �صخم يقوم با�صافته علييى �صعر اجلملة الذي �صيباع يف 

ال�صواق ما يثقل كاهل املواطن ".
م�صيفييا ان :" عييدداً من اع�صاء جمل�ص املحافظة وبع�ص ال�صخ�صيييات ينتمون اىل مكون �صيا�صي متنفذ 
يف املحافظة  يقف وراء تلك ال�رشقات وب�صكل علني من دون ما�صبة او رقيب ".  منا�صدا جمل�ص مافظة 

النجف ال�رشف مبتابعة هكذا عمليات ابتزاز و�صطو على قوت الب�صطاء .

 

فاجاأ عدد من القليات اجلميع باعالن نيتها اقامة اقليم الرافدين 
مافظة  �صمن  الواقعة  وتلعفر  نينوى  و�صهل  �صنجار  مناطق  يف 
لتعقيدات جديدة  الباب  تفتح  بداية  البع�ص  عّده  قرار  نينوى ،يف 

يف امل�صهد العراقي املن�صغل مبعارك حترير املحافظة.
الرف�ص  بن  متباينة  العراقية  املكونات  افعال  ردود  وجيياءت 
ال�صني  والختالف  التحفظ  من  ب�صيء  الكردي  والرتحيب  ال�صيعي 
الكتل  ح�صب  خمتلفة  اجندات  خلفية  على  والرف�ص  القبول  بن 

والحزاب املمثلة لتلك الكتل.
اقليم لالأقليات  ان�صاء  الثالثاء  فقد رف�ص جمل�ص مافظة نينوى 
حترير  قبل  ررت  ححُ القليات  مناطق  ان  اىل  م�صرا  املحافظة  يف 
لي  ت�رشيح  يف  املجل�ص  ع�صو  ل�صعيب  ر�صعون   .وقييال  املو�صل 
قاطع  ب�صكل  راف�ص  نينوى  مافظة  جمل�ص  ان  نيوز  اجلورنال 
ان�صاء اقليم لالأقليات داخل املحافظة وا�صتقطاع اجزاء منها على 

ا�صا�ص مذهبية وطائفية . 
احلكومة  يف  قوانن  ت�رشيع  اىل  حتتاج  القاليم  ان  وا�ييصيياف 
العراقية ول يوجد قانون يف الد�صتور العراقي ين�ص على ا�صتقطاع 
 ، عرقية  اأو  مذهبية  اأ�ص�ص  على  اقليم  لن�صاء  مافظة  من  ار�ص 
تق�صيم  راف�صة  العراقية بكل كتلها ومكوناتها  ان احلكومة  مبينا 
تع�صف  التي  الطائفية  الجواء  اأن  اىل  ،ا�صافة  اقاليم  اىل  العراق 
. وا�صار  الراهنة  بالبلد جتعل من امل�صتحيل ان�صاء اقليم يف املدة 
حتت  تكن  مل  القليات  مناطق  من  كبرة  اجييزاًء  ان  اىل  ل�صعيب 
داع�ص  بيد  املو�صل   �صقوط  قبل  املركزية  العراقية  الدولة  �صلطة 
القليات  مناطق  ان  وتابع  �صنجار.  وق�صاء  نينوى  �صهل  ومنها 
ررت  قبل حترير  املو�صل  و�صكل لهم ح�صد تابع للح�صد ال�صعبي  ححُ
لكنهم مل يعودوا اىل مناطقهم حتى الن لكونهم ي�صامون احلكومة 

ب�صمانات للح�صول على اقليم. 
 ، الثالثاء  الكلداين،  ريييان  ال�صعبي  احل�صد  يف  القيادي  وطالب 
والقليم  املركز  �رشاع  عن  وابعاده   ، نينوى  �صهل  با�صتقاللية 

" عن م�صاع من بع�ص  لي اجلورنال  الكلداين يف ت�رشيح  .وك�صف 
لإن�صاء  داع�ص  من  املناطق  حترير  بعد  املوجة  لركوب  القليات 
اقليم بحماية دولية . وا�صاف ان اهايل �صهل نينوى والقليات هم 
من حرروا مناطقهم بدمائهم ول نحتاج اىل حماية دولة ، راف�صا 
الكلداين  وطالب   . والقليم  املركز  بن  ما  بال�رشاع  القليات  زج 
احلكومة الحتادية  بتحويل  �صهل نينوى اىل مافظة  كمحافظة 
حلبجة التي ابادها النظام ال�صابق ،مبينا ان ابناء القليات فقدوا 
الثقة باأهايل املو�صل ويع�صب العي�ص معهم جمددا ول�صيما بعدما 
جرى لهم اثناء دخول التنظيم الرهابي من عمليات قتل وت�رشيد.

احقية  الثالثاء  خ�رشو  احلكيم  عبد  ال�صيا�صي  املحلل  اكد  ذلك  اىل 
كورد�صتان   اقليم  يف  مناطق   يف  ذاتييي  حكم  باقامة  القليات 
باقليم  اخلا�ص  الد�صتور  ان  خ�رشو  وقال    . القليم  لد�صتور  وفقا 
بعد  ذاتييي  حكم  مناطق  اقامة  اتيياح   2009 ل�صنة  كورد�صتان 
ت�صويت  على  يعتمد  اقليم  اقامة  ان  ال�صعبي.وبن  ال�صتفتاء 
اهايل مناطق  �صنجار و�صهل نينوى والعودة اىل املادة 140 من 
الد�صتور العراقي يف تقرير امل�صر ،موؤكدا ان مناطق �صهل نينوى 
و�صنجار  اذا ما عادت اىل القليم فان اقليم كورد�صتان �صيعطيها 
.وا�صاف  الكردي  بالد�صتور  اخلا�ص  القانون  الذاتي �صمن  احلكم 
ان  القوانن يف القليم فيها مرونة وجتيز اقامة حكم ذاتي لأي 

اقلية قاطنة فيه . 
"اإقليم  اإقامة  القانون بزعامة نوري املالكي رف�ص  ائتالف دولة 
الرافدين" يف منطقة �صهل نينوى٬ موؤكدا اأن ت�صكيل الأقاليم على 
النائب  العراقي.   الد�صتور  مع  "عرقية ومذهبية" يتعار�ص  اأ�ص�ص 
عن ائتالف دولة القانون عبد احل�صن الزيرجاوي قال اإن "اإقامة 
مع  ويتعار�ص  قانوين  غر  ومذهبية  عرقية  اأ�ص�ص  على  اأقاليم 
الأقليات  من  الإخوة  له  دعا  "ما  اأن  واأ�صاف  العراقي".  الد�صتور 
العراقي  الد�صتور  مع  ويتعار�ص  قانوين  غر  هو  اإقليم  لإن�صاء 
باعتبار الد�صتور �صمح للمحافظات باإن�صاء اأقاليم اإدارية ول ميكن 

اإن�صاء اأقاليم عرقية ومذهبية". 
التتمة يف ال�صفحة 2

يبدو ان طائر البجع �صيواجه٬ م�صر "الفالمينكو" 
نف�صه٬ يف مناطق الهييوار الواقعة جنوبي البالد٬ 
فالهمييال املتعمييد ميين قبييل اجلهييات املعنييية 
بحماييية احليوانييات "النادرة"٬ جعلييت من بع�ص 
اأ�صحاب "النفو�ص ال�صعيفة"٬ يت�صابقون لقتل هذا 
الطائيير "النييادر"٬ وبيعه يف الأ�صييواق مذبوحا او 
حيييًا٬ او رمبا �صيتحييول اىل "ت�رشيب"٬ كما حتول 
الفالمينكييو منييذ جميئييه اىل العراق حتييى يومنا 
هذا. واثارت �صييور٬ انت�رشت على مواقع التوا�صل 
الجتماعييي٬ تظهر قيام بع�ييص الفراد با�صطياد 
طائيير البجع ميين الإماكيين التي يوجييد فيها٬ من 
دون ان يكون هناك مربر وا�صح لهذا الفعل٬ وهذا 

مييا دعا النا�صطن اىل ا�صتهجان هكذا اأفعال حيث 
طالبوا اجلهييات املعنييية يف وزارة البيئة بالعمل 
علييى منع هكذا حييالت توؤدي اىل خ�صييارة بع�ص 
من اهم معامل تنوع الهييوار وجماليتها. وقوبلت 
ظاهييرة ذبييح طائر الفالمنكييو بحمليية وا�صعة من 
النتقادات على مواقع التوا�صل الجتماعي، عادة 
اياها بالظاهييرة غر املرغوبة، وانها تهدد البيئة 
وتعر�ييص حياة هذا النوع ميين الطيور لالنقرا�ص، 
يف وقييت اأعلنت دائرة حماييية البيئة يف مافظة 
الب�ييرشة، اأنهييا اتخييذت اإجييراءات حلماييية طائيير 
النحام الوردي "الفالمنكو".     وت�صهد بع�ص مدن 
اجلنوب التي تتمتييع بالهوار هجرة الطائر اليها، 
لكن اقبييال بع�ص املواطنن علييى �صيده وذبحه، 

قوبل بالرف�ص من قبل النا�صطن واملثقفن.

ك�صييف رئي�ييص املوؤ�ص�صيية العامة ملكافحيية اللغام 
يف اقليم كورد�صتان عيين ترك اعداد من املوظفن 
اعمالهم مع بدء الت�صجيل البايومرتي بعدما  ك�صف 
انهم يتقا�صون اكرث من راتب. وا�صاف ممد احمد 
رئي�ييص املوؤ�ص�صيية ان نظييام الت�صجيييل البايومرتي 
للرواتب، ك�صف عن وجود موظفن يتقا�صون اكرث 
ميين راتب، مو�صحا ان املوؤ�ص�صة �صتتخذ الجراءات 

القانونية بحقهم، م�صييرا اىل ان 25 موظفا تركوا 
عملهم مع بييدء تطبيق النظام البايومرتي.واكد ان 
املوؤ�ص�صيية ك�صفت ع�ييرشات الوهمين خالل العوام 
ييدد عقودهييم، قبييل تد�صيين  ال�صابقيية لذلييك مل جتحُ
الت�صجيييل البايومرتي للرواتب.يذكيير ان املوؤ�ص�صة 
العاميية ملكافحيية اللغييام تابعة ملجل�ييص الوزراء 
بح�صب قانون رقم 10 لعام 2007، ولديها 6 من 
املديريات العامة داخل املوؤ�ص�صة و 4 مديريات يف 

مافظات اقليم كورد�صتان.

 جلان حكومية فا�صدة ومتواطئة مع �رشكات ومقاولن تابعن لأحزاب 
ذي  مافظة  يف  والتنموية  اخلدمية  امل�صاريع  بتعطيل  ت�صببت  متنفذة٬ 
قار٬ ما اأدى اإىل اإعالن اأكرث من 50 % من �رشكات املحافظة اإفال�صها٬ 
بع�ص  اأطلقها  التي  الرحمة  ر�صا�صة  اأو  امل�صنقة  حبل  "الياأ�ص"  فكان 
اأ�صحاب ال�رشكات لإنهاء حياتهم بعد اأن عجزوا عن ت�صديد ما بذمتهم من 
ديون٬ والذريعة يف كل ما يجري هي "التق�صف". هذا ما اأكده احتاد رجال 
اأعمال ذي قار٬ الذي اتهم اللجان القت�صادية احلكومية باإحالة امل�صاريع 
نفذت  التي  ال�رشكات  م�صاعدة  عن  بدًل  �صيا�صية٬  جهات  اىل  "الرابحة" 
اأزماتها  تخطي  يف  مل�صاعدتها  كمحاولة  املحافظة  يف  امل�صاريع  وتنفذ 
املالية  الأزمة  نتيجة  توقفت  التي  امل�صاريع  عدد  ويقدر  اخلطرة.  املالية 
خدميًا  قطاعًا   22 على  تتوزع  م�رشوعًا  بي444  قار  ذي  مافظة  يف 
وتنمويًا. وقال ع�صو جمل�ص اإدارة احتاد رجال الأعمال ممد البطاط٬ يف 
اأعلنت  200 �رشكة من �رشكات املحافظة  "اأكرث من  اإن  ت�رشيح �صحفي 

احلكومة  وتلكوؤ  املالية  الأزمة  نتيجة  متامًا٬  اأعمالها  وتوقفت  اإفال�صها٬ 
يف اإطالق م�صتحقاتها املالية املرتتبة على تنفيذ امل�صاريع احلكومية٬ اأي 
بواقع 50 % من جمموع �رشكات املحافظة البالغة 400 �رشكة". وبن 
واملقاولن  لل�رشكات  وامل�صتحقة  احلكومة  بذمة  التي  الأموال  "حجم  اأن 
اإىل اأن "اخل�صائر  يف ذي قار٬ تقدر باأكرث من 140 مليار دينار"٬ م�صراً 
احلكومية  امل�صاريع  توقف  نتيجة  ال�رشكات  بها  منيت  التي  املالية 
اإىل  واملقاولن  ال�رشكات  اأ�صحاب  بع�ص  اىل جلوء  اأدت  وقد  كبرة جدا٬ً 
النتحار نتيجة النهيار املايل ل�رشكاتهم وما ترتب عليه من اآثار نف�صية 
واأزمات اجتماعية". واأ�صار البطاط اإىل اأن "اأ�صحاب ال�رشكات واملديرين 
اليوم  باتوا  مكرمن٬  معّززين  كانوا  اأن  بعد  ال�رشكات  لتلك  املفو�صن 
اأمام املحاكم ب�صبب توقيعهم �صكوكًا من دون ر�صيد  مالحقن بق�صايا 
لأ�صحاب املواد الإن�صائية التي تدخل يف تنفيذ امل�صاريع احلكومية التي 
يتعاملون  كانوا  ال�رشكات  "اأ�صحاب  اأن  واأو�صح  �رشكاتهم".  تنفذها 
املالية  م�صتحقاتهم  ت�رشف  اأن  اأمل  على  املوؤجلة  امل�رشفية  بال�صكوك 
امل�صاريع  �صلف  اإطييالق  يف  احلكومة  تلكوؤ  اأن  غر  احلكومة٬  بذمة  التي 

اأوقعهم مب�صكلة كبرة اأّدت اإىل تفاقم ديونهم"٬ موؤكداً اأن "بع�ص اأ�صحاب 
ال�رشكات زجوا يف ال�صجن نتيجة عجزهم عن دفع قيمة ال�صك اأو ت�صوية 
ديونهم مع الدائنن".  واأكد البطاط اأن "قطاع املقاولت يف املحافظة٬ 
توقف عن العمل منذ ثالث �صنوات ب�صبب الأزمة املالية املفتعلة والناجمة 
على  ال�صلطة  اأحييزاب  وت�صلط  البالد  يف  القت�صادية  ال�صيا�صة  �صوء  عن 
املفا�صل الإدارية والقت�صادية"٬ لفتًا النظر اإىل "وجود جلان اقت�صادية 
يف مقار الوزارات الحتادية تعمل مل�صلحة الأحزاب ال�صيا�صية وتعمل على 
الرابحة عليها". وك�صف جمل�ص مافظة ذي  اإحالة امل�صاريع وال�صفقات 
عن  واملقاولن  ال�رشكات  عزوف  عن   ٬2016 حزيران   16 اخلمي�ص  قار 
امل�صاركة يف مناق�صات امل�صاريع اخلدمية التي اأعلنتها املحافظة اأخرا٬ً 
وعزا ال�صبب اإىل تاأخر ت�صديد الديون املرتتبة على تنفيذ امل�صاريع والبالغة 
300 مليار دينار٬ موؤكداً عدم "وجود بوادر" لإطالق احلكومة املركزية 
تخ�صي�صات املحافظة. وكان الع�رشات من املقاولن واأ�صحاب ال�رشكات 
اأمام مبنى املحافظة   ٬2015 اآب   26 يف مافظة ذي قار تظاهروا يف 

للمطالبة ب�رشف م�صتحقاتهم املالية اخلا�صة مب�صاريع عام 2013.

اتهييم النائييب عيين ائتييالف دوليية القانييون “علييي 
البديييري”، الثنن، وزييير التجارة وكالييًة “�صلمان 
اجلميلييي” بالعمييل علييى “اإغييراء” نييواب مبنحهييم 
اإجازات مطاحن لدعمه يف ا�صتجوابه املزمع اإجراوؤه 
يف الربملييان، مبينييًا اأن املحافظات بييداأت ت�صتغيث 
ميين حجم املوافقات التي ت�صييل اإليها لفتح مطاحن 

جديدة “خارج ال�صوابط”.
وقييال “البديييري اإن “وزييير التجارة وكاليية �صلمان 
اجلميلييي يقييوم بالتحييرك علييى اأع�صيياء الربملييان 
لإغرائهييم علييى م�صاندته لإف�صييال ال�صتجواب املعد 
�صييده مع اقييرتاب موعييده”، مو�صحييًا اأن “اجلميلي 
يعمل علييى اإغراء النييواب مبنحهم اإجييازات مطاحن 

مقابل دعمه يف ال�صتجواب”.
واأ�صيياف “البديري”، اأن “هناك كتبًا ر�صمية �صابقة 
ت�صيير اإىل اأنييه ل ميكيين فتييح مطاحيين جديييدة لأن 
املوجود حاليييا يغطي احلاجة وبن�صب عالية ووفرة 
الفائ�ص جتاوزت الي %85”، مبينًا اأن “املحافظات 
بييداأت ت�صتغيث من حجم املوافقات التي ت�صل اإليهم 

لفتح مطاحن جديدة خارج ال�صوابط”.
وتابييع، اأن “هنيياك كارثيية كبييرة يف حييال جنييح 
الوزييير با�صتماليية كل نائييب اإىل جانبييه مقابل فتح 
مطحنيية جديدة”، منوهييًا باأن “هناك كتبييًا ر�صمية 
ميين املحافظن يوؤكييدون فيها عييدم حاجتهم لفتح 
مطاحن وعلى الرغم من كل هذا فاإن الوزارة ما�صية 
مبنييح تلييك الإجييازات �صميين م�صاومات واإغييراءات 

لإف�صال ال�صتجواب”.
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القوة الجوية يستعيد توازنه
بتغلبه على الحد البحريني

في معارك استباقية لالنتخابات المقبلة..

كتل وأحزاب تقرع طبول حرب "البسوس" بتجنيد جيوش إلكترونية سرية برواتب حكومية مغرية

خياطة البدالت الرجالية في 
بغداد بين الماضي والحاضر 


