
م�صطلح  اخلضض�ضضراء(  )املنطقة  الدولية  املنطقة 
تداوله الأمريكيون بعد احتالل العراق عام 2003 
نظرا لوجود مقر بعثة الأمم املتحدة ومكاتبها بها 
الوليات  اأهمها  كربى  دول  �صفارات  جانب  اإىل 
خا�صة  حماية  حتضضت  تقع  وبريطانيا  املتحدة 

وم�صددة. 
العراقية  احلكومة  اأقضضرت   2015 اآب   9 يضضوم  يف 
اخلدمات  وحت�صني  الف�صاد  ملكافحة  اإجضضضضراءات 
التي  ال�صعبية  املظاهرات  اأ�صابيع من  بعد  العامة، 
مهدت   2015 يوليو/متوز  يف  نهاية  انطلقت 
العراقيني  اأمضضام  اخل�راء  املنطقة  لفتح  الطريق 

اأكتوبر/ت�رين الأول من العام نف�صه   4 ويف يوم 
اعترب افتتاحا رمزيا وذلك نظرا لالإجراءات الأمنية 
التي فر�صت لل�صماح مبرور املركبات باجتاه واحد 

وبعد عملية تفتي�ش دقيقة.
الن حراك اعادة الفتتاح ،جتدد مع اليام الوىل 
لتكليف عادل عبد املهدي بت�صكيل احلكومة والذي 
اليضضام  يف  اخلضض�ضضراء  املنطقة  فتح  بضضدوره  اعلن 
املواطنني،  امام  الربملان  مع  بالتن�صيق  املقبلة 
طالبا الدعم من جمل�ش النواب لتنفيذ هذا املطلب 

لك�ر احلاجز بني املواطن وامل�صوؤول. 
نائب  مضضع  اجتماعه  خضضالل  املضضهضضدي  عبد  وقضضضال 
لرئي�ش  ميكن  املا�صي”  ال�صبوع  الربملان  رئي�ش 
جمل�ش  داخضضل  مقر  له  يكون  ان  الضضضوزراء  جمل�ش 

الربملان  يف  دوري  اجتماع  هناك  ويكون  النواب 
التنفيذية  ال�صلطتني  بني  للتن�صيق   ، النواب  مع 

والت�ريعية. 
الغربية  ال�صفة  على  اخلضض�ضضراء  املنطقة  وتقع 
و�صط  يق�صم  والضضذي  الكرخ،  جانب  يف  دجلة  لنهر 
ق�صمني. ومتتد حدودها من حي  اإىل  بغداد  مدينة 
اجلمهورية  وج�ر  غربًا،  الكندي  وحي  القاد�صية 
من  نهر دجلة  ويحت�صنها  �صمال،  الزوراء  ومتنزه 
اإ�صافة اإىل جزء كبري من متنزه  ال�رق واجلنوب، 
و�صاحة الحتفالت الكربى مبا ت�صم من من�صاآت، 
مدن  باقي  عن  معزولة  �صا�صعة  مدينة  بدت  تبدو 
بغداد وتتوفر فيها كل اخلدمات التي ل حتظى بها 
العا�صمة واملحافظات، الأمر الذي ت�صبب يف تذمر 

�صعبي وتعالت املطالبات باإلغائها وفتح �صوارعها 
اأمام املواطنني. 

العليا  املفو�صية  يف  املفو�صني  جمل�ش  ع�صو 
حلقوق 

الن�صان، علي البياتي، دعا اىل ت�صهيل حركة تنقل 
تقيدهها  وعضضدم  واأخضضضرى  منطقة  بني  املواطنني 
يف  البياتي  ولضضفضضت  خمتلفة  وم�صميات  بحجج 
“الكثري من ال�صوارع وم�صاحات �صا�صعة  بيان، ان 
املنطقة  بغداد مت قطعها حتت م�صمى  من مناطق 
اأرا�صي  م�صاحات كبرية من  ت�صغل  التي  اخل�راء 
مقار  ت�صم  انها  اعتبار  على  العا�صمة  ومناطق 
م�صوؤويل  كبار  لالقامة  وحمضضل  ر�صمية  حكومية 

الدولة و�صفارات بع�ش الدول.

“كما ان هناك قطع يف بع�ش اجل�صور    واأ�صاف 
بالدخول  للمواطنني  ال�صماح  عضضدم  عضضن  ف�صال 
بطاقة  بوجود  ال  املناطق  بع�ش  اىل  ب�صياراتهم 
الدواعي  بحجة  معينة  امنية  موافقات  او  �صكن 
املواطنني  حركة  على  �صلبا  يوؤثر  ما  وهو  المنية 
اليها  الداخلني  او  املناطق  تلك  �صكنة  من  �صواء 
“ذلك  ان  اىل  البياتي  وا�صار  اأخرى”.  منطقة  من 
التنقل  يف  املواطن  حلق  �ريحا  انتهاكا  ميثل 
يعترب  انه  كما  ال�صخ�صية،  حريته  على  وت�صييق 
 44 املضضضادة  ن�صت  الضضضذي  الد�صتور  على  جتضضضاوز 
يف  احلرية  للعراقي  “ان  على  الوىل  الفقرة  يف 
وخارجة  العراق  داخضضل  وال�صكن  وال�صفر  التنقل 
“ليجوز  انه  اىل  ا�صارت  التي  الثانية  “والفقرة 

نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة اىل 
للمواثيق  انتهاك  يعترب  انه  “كما  وتابع  الوطن”. 
الدولية  والتفاقيات  املعاهدات  وخا�صة  الدولية 
فيها  مبا  العامة  واحلريات  باحلقوق  ال�صلة  ذات 
حرية التنقل والتي منها، العالن العاملي حلقوق 
يف  احلق  فرد  "لكل  انه  على  ن�ش  حيث  الن�صان، 
حرية التنقل ويف اختيار حمل اقامته داخل حدود 
بلد مبا  اي  لكل فرد احلق يف مغادرة  وان  الدولة 
العهد  العودة اىل بلده"، وكذلك  يف ذلك بلده ويف 
من  وغريها  وال�صيا�صية  املدنية  للحقوق  الضضدويل 
التفاقيات الدولية ذات ال�صاأن"، ودعا البياتي اىل 
“اإعادة فتح املناطق املغلقة وت�صهيل احلركة �صواء 

على اجل�صور او بني املناطق املختلفة.
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تعاون  وجضضود  عن  رفيعة  �صيا�صية  م�صادر  ك�صفت   
حيدر  وليته  املنتهية  الضضوزراء  رئي�ش  بني  م�صرتك 
عادل  احلكومة  بت�صكيل  املكلف  والرئي�ش  العبادي 
عبد املهدي، بخ�صو�ش و�صع خارطة طريق للق�صاء 

بنحو تام على الف�صاد
بني   169 املركز  يف   2017 عام  يف  العراق  وحل 
منظمة  تن�ره  الذي  الف�صاد  موؤ�ر  على  دولة   180

ال�صفافية الدولية.
وتقول ، امل�صادر اإن "رئي�ش الوزراء املكلف بت�صكيل 
كبار  ملنع  يتحرك  املضضهضضدي  عبد  عضضضادل  احلكومة 
�صدهم  توجد  الذين  بالف�صاد،  املتهمني  امل�صوؤولني 
ملفات ف�صاد، من ال�صفر خارج العراق قبيل ا�صتالمه 
�صدة احلكم، بالتفاق مع العبادي"، مبينة اإن "هناك 
خمت�صة  حمكمة  لت�صكيل  املضضهضضدي  عبد  لضضدى  نية 
ملطاردة امل�صوؤولني الفا�صدين، بالتن�صيق مع جمل�ش 
على  للق�صاء  اأكفاء  ق�صاة  وبضضاإدارة  الأعلى  الق�صاء 
الف�صاد. وعلى الرغم من اأن العراق هو ثاين اأكرب منتج 
ويتلقى  )اأوبضضك(  للنفط  امل�صدرة  الضضدول  منظمة  يف 
اخلام،  بيع  من  �صنويا  الضضدولرات  مليارات  ع�رات 
لكن احلكومات العراقية املتعاقبة ل تزال عاجزة عن 
العبادي  وكان  لل�صكان.   الأ�صا�صية  اخلدمات  توفري 
قال يف موؤمتر �صحايف يف وقت �صابق: "لدينا حملة 
اأ�صا�صية ملكافحة الف�صاد ومالحقة الفا�صدين، وقريبا 
�صنن�ر ما عملناه بهذا ال�صاأن، ومن متت اإحالته اإىل 
الذين مت احلكم عليهم"، عاّداً  )النزاهة( والأ�صخا�ش 

اأن "الف�صاد غري الظاهر يحتاج اإىل اأدلة مقنعة واأدلة 
قاطعة، فالق�صاء ل يكتفي فقط بكالم رئي�ش الوزراء؛ 
الأر�ش".  على  قاطعة  ثبوتية  اأدلضضة  اإىل  يحتاج  بل 
اأ�صار اإىل "ت�صكيل جلان تقوم مبراجعة كل عمل  كما 
امل�صوؤولني، واإْن كان هناك تلكوؤ اأو ف�صاد من م�صوؤول 

معني، ف�صنتخذ اإجراءات قوية بحقه
حبيب  الوطني  احلكمة  تيار  ع�صو  عّد  ذلك  اىل   ."
كاأبرز  القضضتضض�ضضصضضادي،  والتحدي  الف�صاد  الضضطضضريف،   

حتديان يواجهان احلكومة القادمة. 
"احلكومة  اأن  �صحفي،  ت�ريح  يف  الطريف  وقضضال 
اجلديدة �صتواجه حتديات كثرية، اأهمها ت�صخريالوطني 
يدفع  ما  وهو  التنفيذي،  العمل  ملمار�صة  املهني، 
اأن  واأ�صاف  يف تخطي �صوط كبري يف حل امل�صاكل. 
وا�صتحواذ  حما�ص�صة  فرتة  كانت  ال�صابقة  "الفرتة 
فالتحديات  ولهذا  الضضدولضضة،  لأمضضضوال  علنية  و�رقة 
قائمة، ولكن بعد اأن مّت ك�ر �صوكة داع�ش، فالتحدي 
الأمني بات اأقل، فيما التحدي الأكرب يتمثل بالتحدي 
اأبرز  يعدان  اللذين  الف�صاد،  وحماربة  القت�صادي 

حتديني تواجههما احلكومة القادمة". 
على  ويعتمد  ريعي  العراق  "اقت�صاد  اأن  اإىل  واأ�صار 
النفط، وهذا اأمر خطري جداً، ومعر�ش اىل التاأثري عليه 
الدولة  �صيطرة  اأجنبية، وهو خارج  قبل �ركات  من 
به  تقوم  مبا  رهينة  اأوبضضك  دول  اأن  حيث  العراقية، 

ال�ركات وال�صيا�صات الأمريكية والغربية". 
ولفت اإىل اأن الف�صاد بات موؤ�ص�صة اأقوى من موؤ�ص�صات 
الدولة، ويجب اأن تكون هناك اإرادة جادة ملحاربته، 

حيث اأن خطورته عن تقل عن الإرهاب"

عقد  ب�صفة  املوظفني  تثبيت  على  الفهداوي  قا�صم  الكهرباء  وزير  وافق   : اجلورنال   - بغداد 
التميمي يف حديث �صحفي،اليوم  النائب عن حمافظة دياىل ريا�ش  الوزارة.  وقال  على مالك 
املالك  على  العقود  موظفي  تثبيت جميع  على  ر�صمي  وب�صكل  وافق  الكهرباء  "وزير  ان  ال�صبت، 
الدائم للوزارة.  وا�صاف ان اجراءات قانونية وادارية �صيتم العمل بها يف اليام املقبلة من اجل 
تثبيت موظفي العقود على مالك وزارة الكهرباء. وخرج الع�رات من ا�صحاب العقود يف املحطة 
الغازية لكهرباء حمافظة النجف يف وقت �صابق بتظاهرات �صلمية للمطالبة بتثبيتهم على املالك 

الدائم، موؤكدين ان لهم خدمة لكرث من 12 �صنة يف قطاع الكهرباء لكن ب�صفة عقود .

على  الثنني  غد  يوم  جل�صة  يف  النواب،  جمل�ش  ي�صوت 
جلانه النيابية التي ت�صكلت من 28 جلنة برملانية، بعد 
لض"اجلورنال  اآلية ت�صكيلها. وقالت م�صادر نيابية  تغيري 
نيوز"، اإن "جمل�ش النواب يعتزم ت�صكيل 28 جلنة نيابية، 
اآلية  للمجل�ش تغيري  الداخلي  النظام  ي�صمل تعديل  وعلى 

ت�صكيل اللجان الربملانية. واللجان هي:
التعديل. 

العالقات اخلارجية 
المن والدفاع 

القانونية 

النفط والغاز 
الطاقة والكهرباء 

املالية 
النزاهة

القت�صاد 
الرتبية 

التعليم العايل 
ال�صحة 

العمل وال�صوؤون 
القاليم 

املحافظات 
حقوق الن�صان 

اعلن م�صوؤول ملف ادارج مدينة )بابل( �صمن 
قبول  عضضالوي  رعضضد  العاملي  الضضضرتاث  لئحة 
ان�صمام  اليون�صكو  املتحدة  المم  منظمة 
العاملي  الضضضرتاث  لئحة  اىل  )بضضابضضل(  مدينة 
تاريخ  يف  مرة  ولول  املبدئية  الناحية  من 

احلكومات العراقية
وقال عالوي يف حديث نقلتها وكالة النباء 
املتحدة  المم  منظمة   ” اإن  "واع"،  الر�صمية 
ب�صم  املبدئية  الناحية  من  وافقت  اليون�صكو، 

مدينة )بابل( اىل لئحة الرتاث العاملي".

اخلطوة  هضضذه  بعد  اليون�صكو   ” ،ان  وا�صاف 
تطبيق  ملتابعة  املخت�صني  خربائها  �صرت�صل 
امللف وهو اجراء من قبل منظمة )الوكم�ش( 

الدولية التابعة لليون�صكو.
بعد  املوافقة جاءت  “هذه  ،اأن  وتابع عالوي 
�صنوات من العمل و الرتميم للكثري من البنية 
الثار  بها هياأة  قامت  التي  الثرية  واملواقع 
املنظمات  اإىل  اإ�ضضصضضافضضة  الثقافة  وزارة  يف 
الدولية ، ومنها بوابة ع�صتار و معابد )ننماخ( 
لتتكلل   ، الكثري  وغريها   ، خضضاري(  )ناب�ش  و 
بالد  ح�صارة  تضضقضضدمي  يف  ايجابية  بنتائج 

الرافدين اىل املحافل الدولية".

املهدي  عبد  عادل  املكلف  الضضوزراء  رئي�ش  حكومة  تقرتب   
قبل  مضضن  الثقة  لنيل  تقدميها  حلظة  مضضن  يضضوم  بعد  يضضومضضًا 
الربملان العراقي، اذ ي�صعى عبد املهدي مترير كابينته من 
التكنوقراط وامل�صتقلني املر�صحني من خارج الحزاب ال ان 
مكا�صب  على  احل�صول  يف  ال�صيا�صية  الكتل  وطمع  رغبات 
�صيا�صية يف احلكومة املقبل قد تدفع عبد املهدي اىل ت�صكيل 
كابينة حكومية مكونة من امل�صتقلني واملتحزبني.  ويقول 
ومن  املهدي  عبد   " ان  الها�صمي  ه�صام  ال�صيا�صي  الباحث 
خالل بياناته ي�ر على حمورية دور التكنوقراط امل�صتقل 
التي  الناعمة  التوافقية  حتكم  ونفيه  ال�راكة،  هضضذه  يف 
جاءت به اىل التكليف الوزاري، ول زال يوؤكد اأنه ل يح�صب 
وحلفائه  "ال�صدر  ان  مبينا  الثانوي”،  “الفاعل  فئة  على 
يخت�ر دقة التوافقات التي حتاول قيادتا البيت ال�صيا�صي 
بني  الضضتضضوازن  حتقيق  �صغط  بني  اإليها،  التو�صل  ال�صيعي 

لتحقيق  وحيد  كمدخل  الإيراين  واملحور  المريكي  املحور 
العراق،  يف  وال�صيا�صي  والقت�صادي  الأمني  ال�صتقرار 
الناعمة  التوافقية  على  املرتتبة  بالتفاهمات  والضضوفضضاء 
البطالة  املحلية؛  التحديات  تعقيدات  وتفكيك  جهة،  من 
ال�صائب..، والأ�رار  واخلدمات والكهرباء واملياه وال�صالح 
وا�صار  احلكومية".  الأولويات  خمتلف  ترتيب  �رورة  على 
اىل ان "وزارة اخلارجية امللف الأول الذي يحظى باهتمام 
حماور  اىل  يحتاج  الذي  امللف  وهو  اخلا�ش،  املهدي  عبد 
العراقية  وال�صتجابة  الأحتواء  وفن  امل�صايرة  يجيد  مبا�ر 
الثقة  لتعزيز  الكبرية  الحتجاجية  اجلماهري  ملطالب 
مبوؤ�ص�صات الدولة والعدالة على م�صتوى توفري فر�ش العمل 
خالل  من  الكربى  اخلدمية  امل�صاريع  اإقامة  يف  واملبا�رة 
ا�صتقطاب الدعم اخلارجي"، موؤكدا ان "عبد املهدي �صيعمل 
على م�صاركة اجلميع بو�صفها ال�صامن الذي �صي�صغط على 
امل�صلحة  والف�صائل  الع�صائر  وعلى  املحتجة  اجلماهري 
ولفت  احلكومية".  للروؤية  الدعم  توفري  اأجل  من  املتحفظة 

الأيام  خالل  زادت  قد  املهدي  عبد  على  "ال�صغوط  ان  اىل 
وزيضضرا   17 عن  ت�ريبات  ظهور  مع  وتفاقمت  الأخضضضرية، 
 9 منهم  م�صتقل،  تكنوقراط  وزراء  و5  حزبي  تكنوقراط 
حتالف  تغ�صب  الق�صمة  هضضذه  وحلفائه،  البناء  لتحالف 
الإمكانيات  متتلك  واأنها  ا  خ�صو�صً والإ�ضضصضضالح  الأعضضمضضار 
ال�صيا�صي  املحلل  اما  التغيري".  قاطرة  بو�صفها  التنظيمية 
فا�صل ابو رغيف فقد اكد ان حكومة عبد املهدي �صت�صطدم 
مكا�صب  على  احل�صول  ت�صعى  التي  الكتل  واطماع  برغبات 

يف احلكومة املقبل وفق ا�صتحقاقها النتخابي. 
"عبد املهدي يريد  ان  لض »اجلورنال نيوز«  ابو رغيف  وقال 
كابينته  اختيار  يف  ال�صفافية  وهضضي  جديدة  الية  اتباع 
التن�صيب  وابعاد  واملهنية  الخت�صا�ش  وفق  احلكومية 
ال�صيا�صي الذي يرفع من الكتل. وا�صاف ان "الحزاب والكتل 
تعول  �صخ�صيات  او  لها  قيادات  هي  با�صماء  تزج  ان  تريد 
متقدم عرب  الف   40 اكرث من  "هناك  ان  اىل  عليها"، لفتا 
النافذة اللكرتونية املفتوحة فينبغي ان تكون هناك جلان 

متعددة لغر�ش درا�صة ال�صري الذاتية فهذا �صياخذ وقتا طويال 
مما �صيدفع عبد املهدي املحا�ر بوقت حمدد اىل فهر�صة 
ال�صماء املر�صحة ". واو�صح ان "هناك �صخ�صيات مدعومة 
من الحزاب ر�صحت عرب النافذة الواحدة وقد يتم اختيارهم 
لكي يخرج املكلف من احلرج ويقنع الحزاب والكتل". من 
جهته، ك�صف املتحدث الر�صمي لتيار احلكمة الوطني، نوفل 
املكلف  املقبلة  الضضوزارات يف احلكومة  اأبو رغيف، عن عدد 
�صتم�صي  "احلكومة  ان  بت�صكيلها عادل عبد املهدي، مبينا 
وواحضضدة  الكردي  للمكون  منه  ثالثة  تكون  وزارة   22 بض 
منها   9 تذهب  وزارة   18 وتبقى  للمكونات)الأقليات(، 
حتالف  اىل  الأخرى  والت�صعة  والإعمار،  الإ�صالح  لتحالف 
البناء بغ�ش النظر عن اأ�صماء هذه الوزارات". واأ�صاف "نحن 
ال�صيا�صي"  التكنوقراط  مراعاة  مع  ال�صامل  التكنوقراط  مع 
مبينا "علينا ان ل نن�صى ال�ركاء الذين ح�صلوا على موقع 

مهم برئا�صة الربملان وينبغي النظر بذلك".

من  باملئة   98 نحو  وفضضقضضدانضضه  �صوكته  انك�صار  بعد 
الأرا�صي التي كان ي�صيطر عليها ذات يوم، يعاين تنظيم 
حل،  عن  لها  حث  مالية   �صائقة  من  الإرهابي  داع�ش 

ويبدو اأنه وجده يف تركيا.
من  الأمريكية،  بولي�صي"  "فورين  ملجلة  تقرير  وحذر 
عودة احلياة للتنظيم الإرهابي ب�صبب مهارته يف اإيجاد 
عمليات  من  �صيما  ل  عملياته،  لتمويل  دخل  م�صادر 
خا�ش.  ب�صكل  تركية  �ركات  �صتار  حتت  اأموال  غ�صيل 
الأرا�صي،  على  العتماد  الغالب  يف  "داع�ش"  واعتاد 
التي ي�صيطر عليها، جلمع مليارات الدولرات من خالل 

التنظيم  لكن  النفط،  وبيع  وال�صطو  وال�رائب  البتزاز 
اأثبت اأنه قادر على جني املال حتى دون ال�صيطرة على 
وانت�صاره  قوته  اأوج  فخالل  الكبرية.  ال�صكانية  املراكز 
مليارات   6 من  يقرتب  "داع�ش" ما  جمع   ،2015 عام 
التاريخ،  يف  اإرهابية  جماعة  اأغنى  جعله  مما  دولر، 
فكيف امتلك ما يعادل الناجت املحلي الإجمايل لبع�ش 
من  �صا�صعة  م�صاحات  على  ا�صتوىل  فعندما  الضضضدول؟ 
الأرا�صي تقرتب من ثلثي م�صاحة �صوريا والعراق، جنى 
والغاز  النفط  رئي�صية:  م�صادر   3 من  اأمواله  "داع�ش" 
2015 معظمها من  500 مليون دولر يف عام  )نحو 
 360 )حضضوايل  والبتزاز  وال�رائب  املبيعات(،  خالل 
عام  املو�صل  ونهب   ،)2015 عضضام  يف  دولر  مليون 

دولر  مليون   500 حوايل  داع�ش  �رق  )حيث   2014
من خزائن البنوك(.

والآن فقد "داع�ش" معظم الأرا�صي التي ا�صتوىل عليها، 
بعد احلمالت الع�صكرية وبالتايل توقف تدفق الإيرادات 
عن  بحث  رحلة  وبضضداأ  كبري،  ب�صكل  التمويل  وانخف�ش 
م�صادر اأخرى لتوفري املال دون ال�صيطرة على الأر�ش. 
واعتمدت قيادات التنظيم على ما ي�صل اإىل 400 مليون 
"فورين  العراق و�صوريا، فيما قالت  دولر هربوها من 
من  اأمضضوال  غ�صيل  بعمليات  �صيقومون  اإنهم  بولي�صي" 
فيما  تركيا،  يف  خا�صة  املنطقة،  يف  �ركات  خضضالل 
للبيع  وتخزينها  ذهب  اإىل  النقود  بع�ش  حتويل  ميكن 
يف امل�صتقبل. يف الوقت نف�صه، حتى مع انخفا�ش دخل 

مقارنة  اأي�صا  ت�صاءلت  التنظيم  نفقات  فاإن  "داع�ش"، 
اإداريضضة  م�روفات  توجد  فال  �صابقا،  عليه  كانت  مبا 
خمف�صة  ميزانية  وجود  ومع  فقدانها،  بعد  لالأرا�صي 
ما  للمجموعة  �صتوفر  تكدي�صها  مت  التي  الأمضضوال  فضضاإن 
�صن  على  القدرة  لديها  اإرهابية  كحركة  للبقاء  يكفي 
يدعم  كما  والعراق.  �صوريا  يف  طويلة  ع�صابات  حرب 
خالل  من  متنوعة،  متويل  مب�صادر  خزائنه  "داع�ش" 
م�صتغلني  اجلديدة  الإجرامية  الأن�صطة  من  جمموعة 
على  ذلك  يف  مبا  البلدين،  يف  الأمنية  الأو�صاع  تردي 
�صبيل املثال البتزاز والختطاف من اأجل احل�صول على 
الآثار،  والإجتار يف  املخدرات  وتهريب  وال�رقة  فدية، 

وجميعها اأن�صطة ل تتطلب الحتفاظ بالأرا�صي.
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