
يواج��ه الع��راق العدي��د م��ن امل�ساع��ب ملكافح��ة الف�ساد 
امل�ست���ري يف الب��اد وم��ن اأبرز ه��ذه العوائ��ق، �سعوبة 
ماحق��ة الفا�سدي��ن الذين عادة م��ا يغ��ادرون الباد مع 
توجي��ه اتهامات اليهم تدينه��م بالف�ساد يف ظل امتاكهم 
جن�سية ثانية وج��واز �سفر غربي ميثل ح�سانة لهم، وهي 
مع�سل��ة كّبلت اأيادي من يري��دون الق�ساء على هذه الآفة 
اغل��ب امل�سوؤول��ن احلكومي��ن يف  الع��راق. وميتل��ك  يف 

الع��راق جن�سي��ات بريطاني��ة واأمريكية جتعل م��ن عملية 
ماحقته��م �سعب��ة يف ظ��ل اخت��اف القوانن م��ن دولة 
اىل اأخ��رى اىل جان��ب �سعف الق��رار ال�سيا�س��ي وارتباطه 
بدوائ��ر �سيقة نافذة حتكمه��ا امل�سالح ال�سخ�سية ل غري. 
ويف هذا الطار يقول رئي�س هيئة النزاهة ح�سن اليا�ري 
اإن مهمت��ه مبحاربة الف�ساد يف الب��اد هي مبثابة "اإفراغ 
مي��اه البح��ر مبلعق��ة"، ما يعط��ي فكرة عن حج��م الف�ساد 
املتف�س��ي يف الع��راق وذلك خال حتقي��ق �سحفي ن�رته 
�سحيف��ة "لوفيغ��ارو" الفرن�سي��ة يتن��اول حج��م الف�س��اد 

يف الع��راق وال��ذي و�سفته ب��داء ال�رطان. وتب��دو مهمة 
اليا�ري وه��و الأ�ستاذ ال�سابق للقان��ون والتي بداأت قبل 
�سنت��ن �سب��ه م�ستحيلة، فامل�س��وؤول ال��ذي كان يف زيارة 
اإىل لن��دن ملحاولة اإقناع حماوريه الربيطانين بالإفراج 
ع��ن اأموال هربها وزيران �سابقان ع��ادة ما يواجه الكثري 
م��ن امل�ساع��ب عل��ى الرغ��م م��ن تاأكي��ده اأن��ه مت الك�سف 
عن ع��دد م��ن ال��وزراء الفا�سدي��ن وتقدميه��م اىل العدالة.  
فامل�سوؤولن ال�سابقان عبدالفاح ال�سوداين وزياد القطان 
يحمان جوازي �سفر بريطانين يحميانهما، ومثل هذين 

ال�سخ�س��ن وخال ال�سنوات املا�سي��ة متكن عدد اآخر من 
ال��وزراء من النج��اة - بينهم وزير الدف��اع ال�سابق حازم 
ال�سع��ان، ووزير الكهرباء ال�سابق اأيه��م ال�سامرائي الذين 

فروا ومعهم مليارات الدولرات.
ي�ستغل��ون  الفا�سدي��ن  امل�سوؤول��ن  اإن  متابع��ون  ويق��ول 
جن�سياته��م الأجنبي��ة للهروب من العراق نظ��راً لإجراءات 
العتق��ال التي تاأخذ م��دة اأطول ب�سبب ���رورة خماطبة 

�سفارات الدول التي يحملون هويتها.
ويق��ول مراقبون ان��ه اىل جانب مع�سل��ة ازدواج اجلن�سية 

فان ا�سحاب القرار ال�سيا�سي يف العراق ل ميلكون اجلراأة 
الازم��ة ملاحق��ة الفا�سدي��ن وو�سعه��م يف ال�سجون واأن 
الكث��ري م��ن امل�سوؤول��ن احلكومي��ن يقف��ون وراء عملي��ة 
ماحق��ة  اأي  م��ن  عليه��م  والتغطي��ة  املتهم��ن  حماي��ة 
ق�سائية. وتواجه احلكوم��ة العراقية اتهامات كثرية على 
خلفي��ة طريقة احلكم التي ت�ستن��د ا�سا�سا اىل املحا�س�سة 
الطائفي��ة الت��ي �ساهم��ت يف زيادة ث��راء النافذي��ن وفقر 
الطبق��ة العامل��ة يف بل��د ميتل��ك ث��روات نفطي��ة �سخمة. 
وتع��ّد قائمة امل�ستبه بهم مثرية للده�سة بح�سب اليا�ري، 

ف�"رب��ع اأع�س��اء احلكوم��ة تاحقه��م ته��م ف�س��اد، فهيئة 
النزاه��ة حظ��رت �سف��ر اأربع مئ��ة �سخ���س، بينه��م وزراء 
ون��واب ووزراء �سابقون ومديرون عام��ون وحمافظون".
وبح�س��ب اليا���ري، ف��اإن بع�س ال��وزراء يكون��ون اأ�رع 
م��ن الإج��راءات الت��ي تاحقه��م ويتمكن��ون م��ن الف��رار. 
ويق��ول ع�سو الربملان عن الب�رة �سليم �سوقي اإن "نواب 
الوزراء غالبا ما يكونون اأكرث ف�سادا.. لديهم نفوذ اأكرب من 
الوزراء لأنهم معين��ون لنتمائهم ال�سيا�سي، وهم يعملون 

لأحزابهم ولي�س للدولة".

االستخبارات التركية تالحق أموال السياسيين األكراد وأنقرة تتخذ منفذًا تجاريًا بديال مع بغداد 
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بغداد- اجلورنال نيوز: ك�سفت م�سادر ال�رطة ال�سوي�رية لوكالة "اي ان اف" الرتكية، ان 
املنظمة ال�ستخباراتية الرتكية، تاحق ن�ساطات ال�سيا�سين الكراد يف �سوي�را، م�ستهدفة 
يف  الوكالة  وا�سارت  كرد�ستان.  ا�ستقال  ا�ستفتاء  القليم  عقد  عقب  حتقيقاتها،  يف  اياهم 
تقريرها الذي ترجمته »اجلورنال «، اىل دخول اع�ساء املنظمة ال�ستخباراتية الرتكية ل�سوي�را 
اعرتا�س  ا�ستطاعتها  "عدم  ب�  ال�رطة  افادت  حيث  الدولية،  والقن�سليات  املوؤ�س�سات  حماية  حتت 
يف  املالية  القليم  لن�ساطات  الرتكية  ال�ستخبارات  ا�ستق�ساء  موؤكدة  ال�ستخباراتية"  العنا�ر  طريق 
املغ�سولة. يف  اموالهم  ال�سوي�رية حلماية  للم�سارف  الكراد  ال�سيا�سن  اغلبية  اعتماد  �سوي�را، يف حن 
باإعداد خطة  العراقية  اأبلغ احلكومة  الرتكي  اإن اجلانب  غ�سون ذلك، قال م�سدر عراقي يف ت�ريح �سحفي 
بديلة لإغاق املنافذ الربية مع الإقليم، بهدف عدم تاأثر التجارة وحركة نقل الب�سائع والأ�سخا�س مع بغداد. 
وت�سمل اخلطة اعتماد الأرا�سي الإيرانية للدخول اإىل العراق عرب طريق بري �ريع يربط الأرا�سي الرتكية بالإيرانية 

وي�سل طوله اإىل 100 كم تقريًبا، وطريق اآخر ميّر عرب قناة ال�سوي�س، ثم اإىل ميناء العقبة الأردين، ومنه اإىل العراق.

 
يف  مظلمًا  نفًق  لانتخابات  جديدة  مفو�سية  اختيار  ازم��ة  دخلت 
ازمة  مثل  خارجية  واأخ��رى  الربملان  داخل  ال�سيا�سية  تداخاتها  ظل 
تاأجيل  اىل  حتما  �سيوؤدي  ما  الكرد،  النواب  وغياب  الكردي  ال�ستفتاء 
�سيا�سيا  احل��م��راء  اخل��ط��وط  م��ن  يعد  ام��ر  وه��و  املحلية  النتخابات 
واجتماعيا، يف ظل التهديدات التي يعي�سها العراق وحماولت تق�سيمه.

وقال النائب عن دولة القانون حممد ال�سيهود اإن ل عاقة بن ا�راب 
ل  لأنهم  الن�ساب  اكتمال  عدم  وبن  الربملان  اىل  احل�سور  عن  الكرد 
اأن هناك عدداً من  328 نائبًا، موؤكداً  اأ�سل  60 نائبًا من  اإل  ي�سكلون 
الكتل ال�سيا�سية )مل ي�سّمها( ترغب يف تاأجيل النتخابات النيابية لعام 
2018. واأ�ساف ال�سيهود يف ت�ريح ل� "اجلورنال"، اإن " م�روع هذه 
ال�سيا�سية،  العملية  لف�سال  د�ستوري  فراغ  يف  البلد  اإدخال  هو  الكتل 
اكتمال  عدم  ان  اىل  واأ�سار  طوارئ".  "حكومة  ت�سكيل  عليه  يرتتب  ما 
ترف�س  التي  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  عدد  تغّيب  اىل  يعود  الن�ساب 
انه  اىل  النتباه  املفو�سية"، لفتًا  "قانون  مثل  املهمة  القوانن  ح�سم 
من املمكن معرفة هوؤلء من خال اح�ساء من ح�ر يف جل�سة الربملان 
املا�سية ومن مل يح�ر. واأكد النائب عن دولة القانون اأن هذا امل�روع 
المم   خاطبت  ال�سيا�سية  القوى  بع�س  وان  خ�سو�سًا  امريكا  تدعمه 
املتحدة من اأجل تاأجيل النتخابات على مراأى من اجلميع ، م�سيفًا" اذا 
ا�ستمر قانون املفو�سية من دون ح�سم يف اجلل�سات املقبلة فهذا يعني 
ان الربملان ل يرغب بتمرير هذا القانون - بناًء على اتفاقات �سيا�سية". 
اأطرافًا مبا و�سفته ب�سيا�سة يّل الذرع يف  واتهمت كتلة بدر النيابي�ة، 
تعطيل الت�سويت على اختيار املر�سحن اجلدد ملفو�سي�ة النتخابات. 
وقال رئي�س الكتلة حممد ناجي نحن اجتمعنا وكان على جدول اعمال 
الربملان الت�سويت على مفو�سية النتخابات ثم ان�سحب بع�س النواب 
قبل  من  ر�سحت  املفو�سية   " ان  وا�ساف  القانوين".  الن�ساب  لك�ر 
احد  يكن  ومل   ، بالغلبية  النواب  جمل�س  انتخبها  التي  اخل��رباء  جلنة 
معرت�سا على جمموعة اخلرباء " منتقدا ما و�سفها ب�سيا�سة يّل الذرع 

". وتابع " نحن منر مبع�سلة عدم ح�سور النواب الكرد ، فالبع�س يريد 
ميكن  ل  وهذا  فيها،  ع�سوا  له  ويجعل  املفو�سية  على  ارادت��ه  فر�س 
اآلية جعلها جمل�س  لن املفو�سية لي�ست حما�س�سة، وامنا جاءت عرب 
ناجي  وا�سار  اجلديد".  املفو�سن  لرت�سيح جمل�س  النواب خارطة عمل 
بحجج  فيتذرع  املفو�سية  انتخاب  عرقلة  يحاول  من  هناك   " ان  اىل 
واهية ومنها اقرتاح مو�سوع الق�ساة وقِبلنا بذلك، وقلنا لن�سوت وان 
الق�ساة �سقط بالت�سويت  فازوا بال�سوات من�سي بذلك، لكن مو�سوع 
"هناك ايادي خفية تريد  اأن  اإىل  فما احلجة بعد ذلك؟". ولفت النتباه 
وخاطب  �سنتن  ملدة  التمديد  طلب  من  وهناك  النتخابات،  تاأجيل 
 ،" ال�سكال  �سكل من  باأي  التاأجيل  نرف�س  بذلك، ونحن  املتحدة  المم 
م�سددا على �رورة احرتام التوقيتات وانتخاب مفو�سية جديدة وعدم 
"اللجنة املركزية امل�رفة  للمفو�سية احلالية. اىل ذلك هدّدت  التمديد 
على الحتجاجات ال�سعبية" التابعة للتيار ال�سدري، اأول اأم�س الثنن، 
باقتحام مبنى الربملان العراقي يف حال مّدد عمل املفو�سية احلالية 
اإن  املو�سوي  جا�سم  ال�سيا�سي  املحلل  قال  جانبه،  من  لانتخابات. 
هي   2018 للعام  النتخابات  مفو�سية  قانون  يف  املتاحة  اخليارات 
اع�ساء  على   الت�سويت   يتم  او  ال�سابقة  املفو�سية  عمل  ميدد  ان  اما 
�سيا�سية".  "اأجندة  وراءها  تقف  خيارات  انها  مبينًا  اجلدد،  املفو�سية 
اأحد يجروؤ  انه ل  "اجلورنال" اىل  ل�  النظر يف ت�ريح  ولفت املو�سوي 
على الإطاحة باملفو�سية احلالية واملجيء مبفو�سية جديدة خوفًا من 
�سياع ح�سة رئي�س اإقليم كرد�ستان )املنتهية وليته(، م�سعود بارزاين 
، لذلك حتر�س الكتل ال�سيا�سية على الإبقاء على بارزاين ك�"لعب مهم" 
"فوبيا  يعي�سون  زالوا  ما  "ال�ركاء  ،م�سيفًا  املقبلة  النتخابات  يف 
من  النتخابات  مفو�سية  رئا�سة  اأن  املو�سوي  واأو�سح   ." البارزاين 
ح�سة "احلزب الدميقراطي الكرد�ساتي" الذي يتزعمه "بارزاين" ، موؤكداً 
انه يف حال بقاء املفو�سية احلالية  ف�سيتاعب رئي�س الإقليم بنتائج 
النتخابات اذا ما جرت يف املو�سل وكذلك يف رئا�سة احلكومة وتوزيع 

الوزارات واحل�س�س باعتباره اعطي م�ساحة اكرب مما ينبغي.  
تتمة �س2

ك�س��ف م�سوؤول حكوم��ي يف جمل�س حمافظ��ة النبار 
الثاث��اء ان جه��ات �سيا�سية وحزبي��ة ت�ستغل املباين 
احلكومي��ة واملدار���س والقاع��ات الريا�سي��ة لقامة 
الندوات التعريفي��ة باحزابهم . وقال امل�سدر ملرا�سل 
اجلورن��ال ني��وز ان" جه��ات �سيا�سي��ة وحزبي��ة يف 
النب��ار باتت ت�ستخ��دم املباين احلكومي��ة والقاعات 
الريا�سي��ة واملدار�س للرتوي��ج النتخابي والتعريف 
باحزابهم ومر�سحيهم".وا�ساف ان" الكتل ال�سيا�سية 
ت�ستخ��دم املاع��ب واملنتديات الثقافي��ة والريا�سية 
لقام��ة الن��دوات والفعالي��ات وهذا خمال��ف قانونًا 
مل��ا تت�سمنه من اعم��ال �سيا�سية يف مب��ان حكومية 
عام��ة". وتعر�ست الكث��ري من املناط��ق يف حمافظة 

النب��ار اإىل اأ���رار كبرية، بع��د �سقوطها بي��د تنظيم 
داع���س، والقت��ال الدائر ب��ن عنا�ره وب��ن القوات 
العراقي��ة. وحت��دث �س��كان الرمادي عن الدم��ار الذي 
حل��ق مبدينتهم، وال���رر الذي حلق بالبن��ى التحتية 
فيه��ا، وم��دى تاأث��ري ذل��ك عل��ى حياته��م اليومي��ة، 
م�سريي��ن اإىل تدم��ري املب��اين احلكومي��ة والتدري�سية 
واجل�سور والطرقات واملنازل وبع�س الماكن املهمة 

التي ا�سُتهدفت خال املعارك.
واأ�س��ار مواطن��ون م��ن الرم��ادي اإىل ت��ردي الو�س��ع 
المن��ي وتذب��ذب ال�سوق و�س��وء الو�س��اع املعي�سية 
يوما بع��د يوم، وعتبوا على جمل���س حمافظتهم الذي 
ينظ��ر اإىل ماآ�سيهم من بعيد من بغداد، مطالبن المم 
املتح��دة واحلكومة العراقي��ة بتخلي�سهم من الكارثة 

التي تواجههم.

اأعل��ن النائب احمد مدلول اجلرب��ا ب�سفته رئي�س كتلة 
نين��وى العراق عن ان�سحاب الكتل��ة من حتالف القوى 
العراقي��ة. وق��ال اجلرب��ا يف بي��ان، اإن "كتل��ة نينوى 
الع��راق قررت الن�سحاب من حتالف القوى العراقية"، 
مو�سح��ا اأن "اأ�سباب��ا معين��ة تق��ف وراء الن�سح��اب 
والأي��ام املقبل��ة كفيل��ة بالك�س��ف عنه��ا". واأ�س��اف 

اجلرب��ا، "�س��وف نعمل ككتله م�ستقل��ة، و�سنتعاون يف 
املرحل��ة املقبل��ة مع كل الكتل القريب��ة من توجهاتنا 
فيم��ا يخ�س املواقف امل�سريي��ة والقوانن والقرارات 
الت��ي ت�س��ب يف م�سلح��ة البل��د". وكان رئي���س كتل��ة 
نينوى العراق اأحمد مدل��ول اجلربا اتهم، ممثلي ال�سنة 
ب�"بيع" املك��ون خلف الكوالي���س ب�"حفنة دولرات"، 
ف��ى حن راأى اأن احتاد القوى "ف�سل" يف متثيل ال�سنة 

و"لن ي�سلح" لذلك يف املرحلة املقبلة. 

�سلط��ت وكال��ة "ني��و ع��رب" الربيطانية، يف تقري��ر لها ال�س��وء على 
املعرك��ة الكربى والخرية لدح��ر تنظيم داع�س الرهابي، عند احلدود 
العراقي��ة- ال�سورية. بقيادة القوات المنية العراقية واحل�سد ال�سعبي، 
م��ع م�ساندة ق��وات التحالف المريك��ي. ونقلت الوكال��ة يف تقريرها 
ال��ذي ترجمته »اجلورنال ني��وز«، عن احد ق��ادة التحالف المريكي: 
"املعركة التالية والخرية هي ارا�سي وادي نهر الفرات، قرب احلدود 
العراقي��ة - ال�سوري��ة، �ستتج��ه جمي��ع الف��واج الع�سكري��ة نحو قتال 
تنظيم داع���س يف القريب العاجل". وجنحت الق��وات المنية العراقية 
واحل�سد ال�سعبي بالحتاد والتحرك ب�رعة، من معركة اىل اخرى، من 
انت�سار مدينة املو�سل، اىل تلعفر، واحلويجة. كما غرّي عنا�ر داع�س 
تكتيكاتهم من قتالية ع�سكرية، اىل جمموعة خايا نائمة متجذرة يف 
عدة مناط��ق عراقية، منفذة الهجمات الرهابي��ة يف اخلفاء، لتيقنها 
بحتمي��ة تغلب الق��وات المنية عليه��ا. وت�ساءلت الوكال��ة عن ا�سباب 
اجت��اه الهاربن من تنظيم داع�س، اىل ق��وات البي�سمركة الكردية بدًل 

ع��ن القوات العراقية، يف حن اكد قائ��د التحالف المريكي "حماولة 
م��ن مل يحالفه احلظ بالن�ر من تنظيم داع�س، بالندماج يف جوانب 
املجتمع من جديد، لبعاد النظار وال�سبهات، ولتجنب عقاب الق�ساء 

العراقي". 
ويف خت��ام التقري��ر، اكد قائ��د التحال��ف المريكي، م�ساع��ي امريكا 
لتهدئ��ة عاقات القوات المنية العراقي��ة والبي�سمركة الكردية، مفيدا 
ب��اأن "امل�ساحن��ات ال�سيا�سي��ة بن الطرف��ن، ل تعني ع��داوة كل من 
الق��وات الع�سكري��ة العراقي��ة والكردي��ة، فالعدو احلقيقي ه��و داع�س، 
يج��ب علينا العمل �سوي��ة للق�ساء عليه". وكان��ت النائبة عن ائتاف 
دول��ة القانون عالية ن�سي��ف، اتهمت رئي�س اإقلي��م كرد�ستان م�سعود 
البارزاين ب�"التن�سيق" مع تنظيم "داع�س"، مطالبة احلكومة املركزية 
بال�سغط على حكومة اأربيل ومطالبتها بت�سليم جميع عنا�ر تنظيم 
"داع�س" الذين هربوا اىل اإقليم كرد�ستان اأثناء معركة تلعفر . وقالت 
ن�سي��ف يف بي��ان اإن��ه "يف الوقت ال��ذي نهنئ في��ه قواتن��ا امل�سلحة 
البطلة ب��كل �سنوفها ومتطوع��ي احل�سد ال�سعب��ي بالن�ر يف معركة 
حتري��ر ق�ساء تلعفر، ن��رى �رورة املحافظة على ه��ذه النت�سارات 

من خال م�سك الأر�س وعدم ترك اأية فر�سة لت�سللهم اىل املدينة ".
واأو�سح��ت ن�سي��ف ان "الكث��ري من الدواع���س هربوا اىل اأربي��ل اأثناء 
معركة تلعفر"، عادة ذلك "دليا على وجود تن�سيق بينهم وبن رئي�س 

الإقليم املنتهية وليته م�سعود البارزاين".
وت�ساءل��ت "مل��اذا اخت��اروا اله��روب اىل اأربي��ل بدل ع��ن التوجه اىل 
الرق��ة اأو دير الزور ال�سورية اأو مناطق وج��ود الدواع�س يف �سورية؟"، 
م�سرية اىل اأن هذا "يوؤكد ما ذكرناه �سابقا حول عملية )التخادم( بن 

البارزاين والدواع�س يف بداية �سقوط املو�سل ".
و�س��ددت ن�سيف على "�رورة قيام احلكومة املركزية بال�سغط على 
حكوم��ة اإقليم كرد�ستان ومطالبتها بت�سليم كل الدواع�س الذين هربوا 
اىل اأربيل وع��دم جعل الإقليم ماذا اآمنا للمجاميع الإرهابية حفاظا 

على اأمن العراق وا�ستقراره ".
و�سل��م الع�رات م��ن م�سلحي تنظي��م "داع�س"وعوائله��م، اأنف�سهم اىل 
ق��وات البي�سمركة يف منطقة �سهل املالح ق��رب ق�ساء تلعفر، هاربن 

من ناحية العيا�سية مع اأ�رهم. 
تفا�سيل مو�سعة �س2

قال اخلبري المني جمعة الركابي ان حالت ال�ستباه التي تواجه 
املواطن��ن القادمن من حمافظات خمتلف��ة اىل ذي قار متنعهم 
م��ن الذه��اب اليه��ا ب�سبب الإج��راءات الطويل��ة وعملي��ة التدقيق 

الطويلة التي تقوم بها اجهزة ال�رطة .
وا�س��ار الركابي ل�»اجلورنال نيوز« اىل اأن، على احلكومة املحلية 
العمل على اإدخال تعديات على حالت ال�ستباه واأنظمة الكفالة 
التي ل تلقى �سدى طيبًا ، ل�سيما وهي مقبلة على مو�سم �سياحي 
وم��ن ث��م ف��اإن عليها اج��راء تدقيق امن��ي ي�سري ومنظ��م بدًل عن 

حتويله اىل اإجراءات تع�سفية.
وا�س��اف، تتح��ول ح��الت التدقي��ق ونظ��ام الكفي��ل م��ن نق��اط 
التفتي���س اىل تعام��ل روتيني يزعج العوائ��ل القادمة اىل الزيارة 

والرتفي��ه بالتذم��ر نتيجة الوق��وف الطويل ام��ام ال�سيطرة حلن 
انتهاء عملية اللب�س وهذا ما ي�ستغرق نحو اكرث من ثاث �ساعات 

وهو وقت طويل جدا على اأ�ر قدمت لرتتاح ولي�س للتوقيف.
وك�س��ف ع��ن ان احلل �سهل للتخل���س من حالت ت�ساب��ه الأ�سماء 
وه��و قي��ام اجلهات املخت�سة باإ�س��دار اأوامر الق��اء القب�س بحق 
املتهم��ن باللجوء اىل كتابة معلومات كاملة عن املتهم من ا�سم 
رباع��ي ولقب وا�سم اأم وعن��وان �سكن وغريه من الأمور التعريفية 
وم��ن ث��م تك��ون العملية �سهلة ج��دا وتتخل���س العوائ��ل من هذه 

امل�سكلة .
وزاد ان ح��الت ال�ستب��اه بالأ�سماء قد ت��ودي اىل حجز ال�سخ�س 
م��دة 24 �ساع��ة حل��ن التاأك��د منه، وبعده��ا يتم اإط��اق �راحه 
وه��ي م�سكلة لي�ست جدي��دة بل قدمية، وتطوي��ر نظام املعلومات 

والتدقيق لدى الأجهزة المنية يف النا�رية يحد من ذلك.

بدعم كردي وتحريض من شخصيات متهمة باإلرهاب 
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