
عل��ى �لرغ��م م��ن هزميته��ا �أخ��ر�ً م��ن �آخ��ر معاقلها 
�لرئي�صية يف �ملو�صل وتلعفر يف �لعر�ق، وبعد �أكرث من 
عامني من �ص��عي �لقو�ت �لعر�قية ال�ص��تعادة �ل�صيطرة 
�جلماع��ة  تو��ص��ل  بالنف��ط،  �لغني��ة  �ملناط��ق  عل��ى 
�لنف��ط �خل��ام  �الرهابي��ة )د�ع���ش( �رسق��ة وتهري��ب 
م��ن حقول �لع��ر�ق كو�ص��يلة الثارة �لفو�ص��ى ومتويل 
�خل��اف للبق��اء عل��ى قي��د �حلي��اة.  �إذ نقل��ت فوك���ش 

نيوز يف تقرير لها عن جا�ص��ن د�رجني، خبر �لطاقة 
�لعاملي بجامعة �ك�ص��فورد “يف �لوقت �لذي يفقد فيه 
د�ع�ش قب�ص��ته عل��ى �ملناطق �ملاأهولة بال�ص��كان، �إال 
�ن��ه ال يز�ل ي�ص��يطر عل��ى جزء غر مهم من �الر��ص��ي 
�لت��ي حتت��وي على �لنف��ط و�لبنية �لتحتي��ة �لنفطية”.
و�أ�ص��اف “نتيجة لذلك، تو��صل د�ع�ش بوترة �رسيعة 
�نته��اج وتهريب �أكرب قدر ممكن من �لنفط يف حماولة 
للح�ص��ول عل��ى قاع��دة �ير�د�ته��ا �لتناق���ش و�ث��ارة 
�لفو�ص��ى يف �لع��ر�ق”.  وُتق��ّدر ثروة د�ع���ش يف �ملدة 

م��ا ب��ني 2014 و2015 ب� 50 مليون دوالر �ص��هريًا 
نتيج��ة عملياته �ملهربة يف جمال �لطاقة، وهذ� �لرقم 

مت تخفي�صه �ىل 10 مايني دوالر، وفقًا لد�رجني.
ميك��ن  ال  و��ص��عة  طرق��ًا  د�ع���ش،  تنظي��م  وي�ص��تخدم 
تخيلها �و �ل�ص��ك بها، ففي كثر من �الأحيان، ي�صتخدم 
�ل�ص��احنات و�لناق��ات و�لق��و�رب و�خليول، �و �ل�ص��ر 
على �الأقد�م. تنظيم د�ع�ش خافًا لغره من �جلماعات 
�الرهابية، ��صتخدم طرق نقل �رسكات �لطاقة �لدولية، 
�ل���رسكات  عل��ى  �ص��يرتتب  خ��رق،  ح��دوث  ح��ال  يف 

�ج��ر�ء�ت تقليدية، ويف هذه �حلال �ص��يفلت د�ع�ش من 
�لعقوبة �و �ملاحقة. ف�صًا عن �أن �ل�صبكات �لتهريبية 
له��ا �مكانيات و�ص��بكات م�رسفية، لذلك ال �حد يعرف 
م��ا �ذ� كان �لنفط �مل�ص��رتى م��ن د�ع���ش �م ال.  ووفقًا 
ل�رسكة نفط �ل�صمال �لتي تديرها �لدولة �لعر�قية، فان 
د�ع���ش اليز�ل ي�ص��يطر على ع�رس�ت م��ن روؤو�ش �الآبار 
يف �ج��ز�ء من حق��ل عجيل �ل�ص��مايل �لذي يعّد �ر�ص��ًا 
متنازعًا عليها بني حكومتي �ملركز و�القليم. وي�صيطر 
د�ع���ش على �حلقل منذ حزي��ر�ن من �لعام 2014، �إثر 

ظه��وره �ملفاج��ئ يف ثاين �كرب مدين��ة يف �لعر�ق. يف 
حني ��صرتدت �لقو�ت �لعر�قية جزء�ً كبر�ً من �ملنطقة 
يف �و�ئ��ل �لع��ام 2015، عل��ى �لرغ��م م��ن �حتف��اظ 
�مل�ص��لحني مبوطئ قدم يف �ملناطق �لنائية يف �صاح 
�لدي��ن ودياىل. وميك��ن للجي���ش �لعر�ق �لو�ص��ول �ىل 

منطقة �حلويجة و��صتعادتها �رسيعًا. 
يف تل��ك �ملناطق، يق��ال �إن �الرهابي��ني قامو� بتدبر 
ت�رسيب �لنفط �ل�ص��خم �ملمتد �ىل جبال حمرين لي�صل 
�ىل �ص��و�رع �لقرى �رسق تكريت، وفقًا لتقريٍر �صدر عن 

موقع “�لعر�ق �ويل” �لذي وّثق �لتقرير ب�صور ُملتقطة 
من �القمار �ل�صناعية. 

وبح�ص��ب هذ� �لتقرير، فان تنظيم د�ع�ش مايز�ل يجني 
�م��و�اًل م��ن تهري��ب �لنف��ط و�لتج��ارة �لت��ي يز�وله��ا، 
م��ن خ��ال ��ص��تغال �لعم��ال �ملحلي��ني و�مُلعدم��ني 
م��ن �لناحي��ة �ملالية، ملو��ص��لة �لتنظيم �نت��اج �لنفط 
�ل��ذي يعتم��د ب�ص��كل كبر عل��ى �لفنيني و�ملهند�ص��ني 
�ملحرتف��ني �لذين كان��و� يعملون �ص��ابقًا يف �ملناطق 

للحفاظ على �الآبار و�نتاجها و�د�رتها.
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ن�صيف  عالية  �لقانون  دول��ة  �ئتاف  عن  �لنائبة  خا�ش:�أكدت  بغد�د- 
وجود �أدلة تدين �لفا�صدين يف وز�رة �لدفاع وتثبت قيامهم بتوجيه دعوة 
كل  جتاهل  يف  متاديًا  بيان"  يف  ن�صيف  وقالت  �لوهمية.  تاتر�  �رسكة  �ىل 
�لفا�صدون  ياأبى  �ملكافح،  �صعبنا  ثرو�ت  و��صتمر�ر�ً يف نهب  �لرقابية  �الأ�صو�ت 
�ل�صهد�ء،  بدماء  و��صتهانتهم  ي�صتمرو� يف �رسقاتهم  �أن  �إال  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  يف 
في�رسون على توجيه �لدعوة �ىل �ل�رسكة �لوهمية تاتر� بعد �أن مت �إلغاء �لدعوة �صابقًا 
لي�صت  منها  ثاث  فقط،  �صت  �ىل  �خُتزلت  و�لع�رسين  �الإحدى  �لدعو�ت  :" �إن  وبينت   ."
�لرقابية  �لرغم من �عرت��ش �جلهات  �بولو وتاتر� على  لها عاقة بالتعاقد و�ثنتان هما 
عليهما، و�ل�صاد�صة رو�صية ". و�أ�صارت �إىل " �ن هنالك من �الأدلة ما يدين لوبي �لفا�صدين يف 
وز�رة �لدفاع، و�صوف تتك�صف كل �حلقائق للجمهور ولرئي�ش �لوزر�ء لكي تتم �إحالة �لفا�صدين 

�ىل �لق�صاء لينالو� جز�ءهم �لعادل".

�الأ�صبوع  نيويورك  �إىل  �لتوجه  �لعبادي،  حيدر  �ل��وزر�ء  رئي�ش  يعتزم 
�ملتحدة،  لاأمم  �لعمومية  �جلمعية  �جتماعات  يف  للم�صاركة  �ملقبل 
�إعمار  �صبل  ملناق�صة  �لعامل  قادة  من  عدد  �أكرب  لقاء  �أمله  عن  معربا 
"�صاأتوجه  �الأ�صبوعي  �ل�صحفي  موؤمتره  خال  �لعبادي  وقال  �لعر�ق. 
�لعمومية  �جلمعية  �جتماعات  حل�صور  نيويورك  �إىل  �ملقبل  �الأ�صبوع 
لاأمم �ملتحدة ملدة ثاثة �أيام"، الفتًا �لنظر �إىل "�أننا نطمح �ىل �لقاء 
�إعمار �لعر�ق". من جهته �كد  �أكرب عدد من قادة �لعامل ملناق�صة �صبل 
نييورك  �ىل  �لعبادي  مع  �لتوجه  �جلعفري  �بر�هيم  �خلارجية  وزير 
�العرت�ف  عدم  يخ�ش  لامم  �لعامة  �جلمعية  من  قر�ر  على  للح�صول 
وتتز�من  باالنف�صال.   �خلا�ش  �ال�صتفتاء  ب�صاأن  كرد�صتان  بخطو�ت 
هذه �خلطو�ت مع عقد برملان كرد�صتان جل�صته �خلمي�ش بعد �نقطاع 
و�رسعنة  تاأييد  ال�صتح�صال  �ل�صغط  �القليم  رئي�ش  و�صيحاول  طويل 
خلطو�ته �النف�صالية من خال �ال�صتفتاء �ملزمع �جر�وؤه يف �خلام�ش 
�لتهديد  لغة  �ن  �يلول �حلايل، كما حتدثت م�صادر عن  و�لع�رسين من 
و�لرتغيب كانت �البرز يف حتركات �تباع �حلزب �لدميقر�طي لغجبار 

نو�ب �لربملان �لكردي على ح�صور �جلل�صة وتاأييد �ال�صتفتاء.
و��صرتطت كتلة �لتغير �لنيابية ح�صورها �ىل �لربملان �لكردي مقابل 
�نتهى قبل �صنتني و�رسورة تعديل قانون  �لربملان من حيث  يبد�أ  �ن 
�لكتلة يف  رئا�صة �القليم، م�صرة �ىل �الن �ال�صتفتاء لي�ش من �هتمام 
�لكتلة  عن  �لنائبة  وقالت   . �لعر�ق  تاأريخ  من  �حلرجة  �ملرحلة  هذه 
�لتغير  كتلة  "ح�صور  �إن  "�جلورنال"  ل�  ت�رسيح  يف  ر�صا  �صرين 
�أم�ش  �ول  �جتمعت  �لكتلة  �ن  �ىل  �لنظر  الفتة  موؤكد"،  غر  �خلمي�ش 
�ل�صيا�صي لاحتاد  و�ملكتب  �لدميقر�طي  �حلزب  وفد من  �ربيل مع  يف 
�الأط��ر�ف.  جلميع  مر�ٍش  حل  �ىل  ن�صل  مل  لكننا  �لكرد�صتاين  �لوطني 
وتابعت، �الحتاد �لوطني و�ال�صامي و�لدميقر�طي �لكرد�صاتي يرغبون 
�أكيدة الإطاق  بتفعيل �لربملان �لكردي لكننا لن نو�فق �ال ب�صمانات 
�لرو�تب و�مل�صتحقات �لعالقة منذ �صنو�ت. وت�صاءلت �لنائبة، ملاذ� ُفّعل 

�لربملان �الن ب�صهولة تامة من �جل �ال�صتفتاء بينما مل ُيفّعل حني كان 
�ل�صعب �لكردي من دون رو�تب؟

و�أكدت ر�صا �ن �فتتاح �لربملان �لكردي �خلمي�ش لن يكون �رسعيًا �ال 
بح�صور كتلة �لتغير النها متلك مقاعد عديدة يف �لربملان باالإ�صافة 
�ىل �ن رئي�ش �لربملان )حممد يو�صف( هو من كتلة �لتغير. من جانبه 
برملان  ي�صتطيع  "ال  �ملالكي،  علي  �لقانون  دول��ة  عن  �لنائب  ق��ال 
�حلكومة  هذه  من  جزء  النه  �الحتادية  �حلكومة  يو�جه  �ن  كرد�صتان 
ومن ثم ال يحق له نق�ش قر�رتها. و��صار يف ت�رسيح ل� "�جلورنال" �ىل 
�ن قوة �لربملان يف بغد�د ود�صتورية موقفه جعا بارز�ين يفكر باإعادة 
تفعيل �لربملان �لكردي. و�كد �ملالكي �ن رئي�ش �الإقليم �ملنتهية واليته 
وحول  بالد�صتور  جاء  ما  كل  نق�ش  حيث  �لهاوية  �ىل  �لباد  ياأخذ 
دكتاتورية  �ن  يقول  �لكردي  �ل�صعب  جعل  ما  دكتاتورية  �ىل  �القليم 
عن  �لنائب  ودعا  بارز�ين.  �صخ�صية  يف  تكر�رها  ب�صبب  تزل  مل  �صد�م 
دولة �لقانون رئي�ش �الإقليم �ىل �لتعقل و�لرحمة بال�صعب �لكردي وتفهم 
�المر الن هناك دماًء قد ت�صال ب�صبب هذ� �لتعنت و�لعنجهية. �ىل ذلك 
حذرت حركة بابليون �الأربعاء، من ن�صوب حرب عرقية يف �صهل نينوى 
بني �مل�صيح و�الكر�د على خلفية �إ�رس�ر �قليم كرد�صتان �جر�ء �ال�صتفتاء 
�ملزعوم يف �لق�صاء".  وقال �المني �لعام حلركة بابليون ريان �لكلد�ين 
يف ت�رسيح ل� »�جلورنال نيوز« �ن" �ملكون �مل�صيحي يف �صهل نينونى 
يرف�ش رف�صا قاطعا �دخال �صندوق و�حد يف �لق�صاء و�صنتعامل معه 
�الكر�د  بوجه  �ل�صاح  نرفع  ال  و�أ�صاف:" �ننا  قوله(.     )ح�صب  بالدم 
�لق�صاء، موؤكد� �ن"  �ملو�طنني يف  �ل�صيطرة على م�صاعر  لكن ال ميكن 
�رس�رة �حلرب �صتنطلق من �صهل نينوى ".و�أ�صار �ىل �ن" جميع �لقو�ت 
حيدر  �مل�صلحة  للقو�ت  �لعام  �لقائد  باأو�مر  تاأمتر  �ل�صهل  يف  �الأمنية 
تو�جد  الأي   " قا�صمة  "�رسبة  ب�  ذ�ته  �لوقت  يف  توعد  لكنه  �لعبادي 
�الإقليم  �ملناطق �ملختلف عليها بني  �إطار �حلكومة يف  �أجنبي خارج 
و�ملركز". من جهته قال ما بختيار م�صوؤول �ملكتب �ل�صيا�صي لاحتاد 
�لوطني �لكرد�صتاين �لذي يتزعمه جال طالباين، �ن �لربملان �لعر�قي 

منح رئي�ش جمل�ش �لوزر�ء �صاحيات ع�صكرية ب�صاأن �ال�صتفتاء.

�ملت�ص��دية  �النب��ار  ع�ص��ائر  جمل���ش  ع�ص��و  �عل��ن 
لارهاب �ل�ص��يخ تركي �لعايد �ل�ص��مري، �الربعاء، �ن 
�جلر�ئم �الخرة �لتي ��ص��تهدفت من��ازل �ملدنيني يف 
مناط��ق خمتلفة م��ن �لرم��ادي وهيت �ص��ببها ثار�ت 
ع�ص��ائرية وعملي��ات �نتقامية عل��ى خلفية �رس�عات 
�صخ�صية و��ص��تهد�ف �رهابي . وقال �ل�صمري ملر��صل 
»�جلورن��ال ني��وز« �ن" ع��دم تفعي��ل وثيق��ة �ل���رسف 
�ال�ص��تهد�فات  ��ص��باب  م��ن  �النب��ار  يف  �لع�ص��ائري 
�ملتورط��ني  حما�ص��بة  وع��دم  �النب��ار  يف  �الخ��رة 
باجلر�ئ��م �لتي ترتكب يف �لرم��ادي و�لفلوجة وهيت 

وم��دن �خ��رى �دت �ىل تط��اول وتك��ر�ر �الره��اب يف 
��ص��تهد�فه �ملدني��ني �البرياء". و��ص��اف �ن" �لثار�ت 
�لع�ص��ائرية و�لعملي��ات �الرهابي��ة و�النتقامية �ص��د 
�ملدنيني ��ص��باب مهمة للجر�ئم �لتي حتدث و�ص��ببها 
�لرئي�ص��ي عدم تفعيل �لدور �ال�ص��تخباري وحما�ص��بة 
�ملتورطني وفق �لقانون و�لق�ص��اء �ل�ص��ارم". و��صار 
�ل�ص��مري �ىل �ن "�لتحقيق��ات �الخرة لبع�ش �جلر�ئم 
�لتي نف��ذت يف �لرمادي �أخر�ً ت�ص��ر �ىل وجود نز�ع 
ع�ص��ائري بني عنا�رس تنظيم د�ع�ش وخافات قدمية 
بينه��م تطورت �ىل �لقتل وت�ص��فية ����رس بالكامل يف 
ح��ني ت�ص��تمر �لتحقيق��ات لك�ص��ف �خلفاي��ا ور�ء قتل 

عو�ئل د�خل منازلها"

قال ع�ص��و جمل�ش حمافظة مي�ص��ان �رسحان �لغالبي 
ل�»�جلورن��ال نيوز« �ن جمل���ش حمافظة �لعمارة يقف 
م��ع هيئ��ة �لنز�ه��ة يف عملها �ص��د �لف�ص��اد وحماربة 
�ملف�ص��دين عل��ى �ن تك��ون مدعوم��ة باأدل��ة و�ثب��ات 
توك��د تورطه��م به��در �مل��ال �لع��ام . و��ص��ار �لغالبي 
�ىل �ن هيئ��ة �لنز�ه��ة قام��ت باعتق��ال �ملدي��ر �لعام 
للم�ص��اريع يف وز�رة �ل�ص��حة باملحافظ��ة ثائر جعفر 
ومدي��ر م�ص��اريع التهام��ه  ب�رسق��ة ٤٠٠ �رسي��ر م��ن 
م�صت�ص��فى �ملهند���ش عبد �لكرمي حمود بع��د �تهامهما 
بق�ص��ايا �لف�ص��اد وف��ق �مل��ادة ٣٤٠ عقوب��ات، وهي 

جر�ئ��م يوقف مرتكبوها بته��م �جلر�ئم �ملخلة بو�جب 
�لوظيفة وت�ص��جيلها �نتهاكًا ماليًا �ص��دهم . موؤكد� �ن 
"�النته��اكات �ملالية و�ص��لت �ىل مبالغ غر معقولة 
�رتكب��ت بحق �أم��و�ل �لدول��ة بلغت ملي��ار�ت �لدنانر 
ذهب��ت �ىل ُبُط��ون �ل���رس�ق، ونحن بحاج��ة �ىل تفعيل 
�الأنظمة و�لت�رسيعات �ل�ّص��فافة يف �الأنظمة �مل�ص��اّدة 
للف�ص��اد وتو�ص��يحها، و�إن��ز�ل �أق�ص��ى �لعقوبات بحق 
�ملخالف��ني" . وح��دد "قي��ام �ملجل���ش قريبا بت�ص��كيل 
غرف��ة عملي��ات تعتم��د عل��ى عنا���رس ذ�ت موؤه��ات 
�صيا�ص��ية و�د�رية وفني��ة من �جل و�ص��ع �آلية و�تخاذ 
�ج��ر�ء�ت خا�ص��ة ملحارب��ة �لف�ص��اد وك�ص��ف عمليات 

كربى نهبت بها �أمو�ل �ملحافظة".

 على �لرغم من �ل�ص��خب �لذي �أثاره �إجر�ء �ال�ص��تفتاء �ملزعوم على �نف�ص��ال 
�إقلي��م كرد�ص��تان عن �لع��ر�ق، �إال �أن ذلك يجد له �ص��دى و��ص��حًا عند �الأقلية 
�لكردية �لتي تقطن �ملحافظات �جلنوبية.  ففي هذ� �ل�صاأن، قال ع�صو جمل�ش 
حمافظ��ة و��ص��ط حي��در �لفيل��ي ل�»�جلورنال ني��وز« �إن " �لك��رد يف حمافظة 
و��ص��ط ال يكرتثون لهذه �ل�ص��ائعات وال تد�عب خميلتهم �حام رئي�ش �الإقليم 
�مل�ص��تحيلة ،و�ذ� كانت لهم حقوق د�ص��تورية فهي بينه��م وبني �لدولة ولي�ش 
�أخذ �حلقوق بال�صائعات ون�رس �الكاذيب . و�أكد �لفيلي "نحن ال ناخذ حقوقنا 
باالإع��ام ورفعه��ا فوق �ملب��اين ،لدينا مرجعي��ات حكومي��ة ونتعامل معها، 
و�لكورد يف و��ص��ط جزء من دولة وقانون ولي�ص��و� حكومة م�صتقلة لوحدها". 
وطال��ب ب� "�إبعاد �ل�ص��بهات عن �لنو�حي �لكردية يف و��ص��ط وعدم ذكرها يف 

�ص��جال )�الإقلي��م و�ملركز( �لذي ميك��ن حله باتفاقات �صيا�ص��ية، و�ر�ص��نا ال 
متل��ك مفتاح ح��ل لنز�ع �لكورد مع �لدولة . وز�د �ملو�ص��ع له �بعاد �صيا�ص��ية 
وقومي��ة ونح��ن يف ماأمن من تلك �لق�ص��ايا، وندعو و�ص��ائل �الع��ام بالدقة 
و�ملو�ص��وعية يف تن��اول �ملو�ص��وع، بداًل عن جعل ق�ص��ية �حلق��وق �لكردية 
�ص��ماعة لتجاوز �حلدود �الإد�رية وح�رسنا فيها. يذكر �ن و�صائل �عام كردية 
ذكرت �ن مناطق يف حمافظات جنوبية �يدت �ال�ص��تقال برفع �عام �القليم 
ف��وق موؤ�ص�ص��تها �حلكومي��ة . ب��دوره نفى �حل��زب �لدميقر�طي �ل��ذي يتزعمه 
رئي�ش �قليم كرد�صتان )�ملنتهية واليته( م�صعود بارز�ين �ليوم �الثنني، تبنيه 
م�رسوع �ال�ص��تفتاء �ملزعوم يف �إقليم كرد�ص��تان، م�صر� �ىل �ن" �للجنة �لعليا 
لا�ص��تفتاء موؤلفة م��ن �الأحز�ب �لكردي��ة كافة يف �الإقلي��م ".  وقالت �لنائبة 
ع��ن �حلزب ��ص��وف �جلاف يف ت�رسيح ل� »�جلورنال ني��وز« �ن "�للجنة �لعليا 
لا�صتفتاء يف �إقليم كرد�صتان موؤلفة من جميع �الأحز�ب �ل�صيا�صية يف �الإقليم 

وال ميكن تبني �ال�صتفتاء من قبل حزب معني". وعن ن�رس قو�ت كردية قتالية 
يف حمافظ��ة كرك��وك ذ�ت �لقومي��ات �ملختلف��ة �أو�ص��حت �جل��اف �ن" قو�ت 
�لبي�ص��مركة ه��ي من تتوىل م�ص��ك �ملحافظ��ة )وال ذنب لاأكر�د يف �ن�ص��حاب 
�جلي���ش �لعر�ق��ي من كركوك خ��ال �جتي��اح تنظيم د�ع���ش �ملحافظة( ومن 
ثم قو�ت �لبي�ص��مركة م�ص��وؤولة عن �م��ن �ملو�طنني يف �ملحافظ��ة بعد هزمية 
د�ع�ش".  وعن ردود �أفعال قياد�ت �حل�ص��د �ل�ص��عبي على �جر�ء �ال�ص��تفتاء يف 
�الإقلي��م �أو�ص��حت �جلاف �ن" �الكر�د ��ص��رت�تيجيتهم �ل�ص��ام لك��ن من يهدد 
�لبي�ص��مركة عليه��م �ن يعلم��و� �ن �الك��ر�د �ول من قاتل "د�ع���ش" يف �لعر�ق 
وقادر على حماية �ل�ص��عب من �لتهديد�ت، ولغة �لتهديد�ت م�ص��ت مع �لنظام 
�ل�ص��ابق". و�أ�ص��ارت �ىل �ن" �ال�صتفتاء �ملزمع �جر�وؤه يف �إقليم كرد�صتان حق 
م�رسوع لل�ص��عب �لك��ردي، ومن يعرت�ش على �جر�ئه فليق��دم بد�ئل قانونية" 
عادة "من يد�فع عن كركوك من �ل�صيا�صيني يبحث عن �الأ�صو�ت �النتخابية".  

�صيئًا فاآخر تت�صبب �لتكنولوجيا مبئات �لدعاوى و�مل�صاكل 
ب��ني �ملو�طن��ني �ىل �حلد �ل��ذي �أدخلهم يف ن��ز�ع ال ينتهي 
ويف ق�ص��ايا تتعل��ق بالت�ص��هر و�الإزع��اج حت��ى حتول��ت 

�ملحاكم �ىل �صاحة للبت بقا�صيا �لتكنولوجيا وم�صاكلها.
وذك��ر ع�ص��و جمل���ش حمافظ��ة ذي ق��ار عط��ا �لز�مل��ي �ن 
حماك��م �لنا�رسي��ة وج��دت نف�ص��ها �م��ام ك��م هائ��ل م��ن 
�لدعاوى يف منت�صف �لعام 2017 بلغت 750 دعوى كان 
�لفي�ش بوك و�لهو�تف �خللوية �حد ��صبابها �لرئي�صّية ور�بط 
�لنز�ع �مل�صتمر ب�ص��ب �لتعليقات �و �ملن�صور �لذي ي�صتهدف 
�صخ�صيات بعينها يف جتاوز حلرية �لتعبر وقو�نني �لن�رس. 
و��صار �ىل �ن �أغلب مرتكبي هذه �جلر�ئم يتلب�صون �صخ�صية 
وهمية �أو قد تكون �صخ�ص��ية حقيقي��ة لاإيقاع بينها وبني 
�صخ�ش �خر، ويف بع�ش �الأحيان يقومون قبل �لبدء بالن�رس 

باإ�ص��عار �ل�ص��لطات و�ملتابع��ني يف مو�ق��ع �لتو��ص��ل باأن 
هو�تفه��م �رُسق��ت �أو ح�ص��اباتهم مهكرة لك��ي يتهربون من 
�مل�ص��اءلة لكن �ملحكمة ت�صتعني بخرب�ء �الأدلة �جلنائية يف 
مثل هذه �لدعاوى لتفريغ �ملحادثات وك�صفها �ما �الأ�صماء 

�ل�رسيحة فا تتطلب خرب�ء �دلة .
وي�ص��ر �خلبر �لقانوين ر�ص��يد �لركابي ل�»�جلورنال نيوز« 
�إىل �أن "ه��ذه �جلر�ئ��م تع��ّد جنح��ًا وتك��ون عقوباته��ا �إما 
�ل�ص��جن �أو �لغر�م��ة بح�ص��ب �أح��كام �مل��و�د 435 �أو 363 
من قانون �لعقوب��ات �لعر�قي".ويعاق��ب �ملرتكب باملادة 
435 من قانون �لعقوبات بال�ص��جن �أو �لغر�مة وز�د بان 
ه��ذه �لعقوبات مل حتد م��ن �ملخالف��ات يف �لفي�ش بوك بل 
ز�دت هذه �مل�ص��اكل وتعمق��ت وحتولت �ىل فجوة كبرة يف 
�ملجتم��ع، و�أ�ص��بحت حمل خ��اف و�تهام ب��ني �ملو�طنني 
والب��د م��ن �إيج��اد ر�دع لوق��ف تف��كك �الأ���رس و�ن�ص��غالها 

بالق�صايا .

حراك يسابق الزمن بحثًا عن مؤيدين

بغداد تبدأ خطواتها لرفضه دوليًا وأربيل تلجأ إلى الترهيب لعقد برلمان كردستان لشرعنة االستفتاء

األقلية الكردية في المحافظات الجنوبية: االستفتاء ال يهمنا واإلقليم مهدد بحرب أهلية وإقليمية 

نحو 1000 دعوى قضائية تقف وراءها تحرشات في موقع التواصل "فيس بوك" تهز الناصرية 

اإلرهاب بوجوه جديدة.. ثارات العشائر وراء 
االستهدافات األخيرة في األنبار 

فضائح السرقات في وزارة الصحة تتوالى.. المدير العام 
للمشاريع في ميسان سرق 400 سرير من مستشفى

واسط – شاكر الكناني

بغداد- لميس عبد الكريم

األنبار- الجورنال نيوز

ميسان – خاص

الناصرية – شاكرعواد

ترجمة- دانيا رافد

رئيس التحرير ALJOURNAL

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين »1591«                 رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 2128 لسنة 2015

بغداد أول عاصمة عربية تحتضن بطولة 
العالم للكيك بوكسنغ والمواي تاي

عبر مسالك النظام البعثي التهريبية.. هذه طرق داعش لسرقة نفط العراق حتى بعد هزيمته في الموصل!!

هكذا كانت األنهار 
في بغداد عند بنائها


