
خطر  م��ن  قانونيون  وخمت�صون  خ���راء  ح��ذر   
داع�ش  واط��ف��ال  املنظمة  واجل��رمي��ة  امل��خ��درات 

م�صتقبال على البالد.
القانون  مادة  يف  اال�صتاذ  القانون  اخلبري  وقال 
هام�ش  على  �صحفي  ت�رصيح  يف  يا�صني  عدنان 
اربيل  يف  اخلمي�ش  عقدت  التي  ال�صحفية  الور�صة 
" هناك عوامل عدة حتول دون ا�صتقرار البالد يف 
الفرتة امل�صتقبلة اولها انت�صار املخدرات واجلرمية 
ب�صورة  معاجلته  يجب  االم��ر  وه��ذا   ، املنظمة 
توازي  املخدرات  ان  اىل  ، م�صريا  �رصيعة وعاجلة 

خطر داع�ش يف العراق. وا�صار اىل ان العراق ا�صبح 
املخدرات  ملرور  وطريقا  وم�صتهلكا  منتجا  اليوم 
عام  بعد  املخدرات  على  الرقابة  فقدت  ان  بعد   ،
2003 ، النها ا�صبحت مادة مغرية ، وهذا االمر 
يعد من االمور اخلطرية على البلد يف ظل انت�صار 
وخا�صة  العراقي  املجتمع  بني  الظاهرة  ه��ذه 
يف  الع�صوائيات  انت�صار  ان  اىل  وا�صار  ال�صباب. 
 ، البلد  املنظمة يف  انت�صار اجلرمية  اىل  ادى  البلد 

حيث تقدر ن�صبة الع�صوائيات 13 % من العراق. 
لهذه  الت�صدي  اىل  العراقي  االعالم  يا�صني  ودعا 
يف  العراق  ف�صيكون  ا�صتمرت  اذا  التي   ، الظواهر 
الغراوي  فا�صل  د  قال  جانبه  ومن  كبري.   خطر 

ع�صو املفو�صية العليا حلقوق االن�صان ،ان اخلطر 
االكر على العراق حاليا وم�صتقبال يتثمل بتجارة 
املخدرات وتعاطيها وعدم معاجلة وو�صع احللول 
الغراوي  (. ولفت  ا�صبال اخلالفة   ( الطفال داع�ش 
اىل ان املخدرات ا�صا�ش اجلرمية املنظمة وخطرها 
يت�صاعد يف العراق ويوؤثر على املجتمع يف حال 
مل يتم الق�صاء على ظاهرة املخدرات وتعاطيها ، 
م�صريا اىل ان املخدرات انت�رصت يف االونة االخرية 
ان   " واو�صح  العراق.  يف  والن�صاء  االطفال  بني 
القوات االمنية القت القب�ش على اكرث من 9 االف 
متاجر ومتعاطي يف العراق ، بينهم ن�صاء ، وهذا 
العراق.  جتتاح  جديدة  ظاهرة  يف  جدا  كبري  رقم 

الغراوي  ك�صف  واطفالهم  داع�ش  عوائل  وب�صان، 
عن وجود 1454 امراأة وطفال من عوائل الدوع�ش 
موجودين يف مع�صكرات خا�صة ، اغلبهم يرف�صون 
ان  اىل  ولفت  االنتقام.  ديارهم خ�صية  اىل  العودة 
من بني املحتجزات اجنبيات من جن�صيات تركية 
و�صي�صانية  وقرياغ�صتانية  واوكرانية  وفرن�صية 
واو�صح  ايرانيات.  و4   ، واوزبكية   ، وجورجية 
حمرتفة  ا�صاليب  له  كانت  داع�ش  ان  ال��غ��راوي 
االباء  طريق  عن  منها  وج��زء   ، االطفال  بتجنيد 
واالخوان واالعالم عن طريق عر�ش افالم جاذبة 
او عن طريق االلعاب ، وا�صتخدام املدار�ش والرغبة 
يف  بالتجنيد  خا�صة  مكاتب  وعمل   ، والرتهيب 

اقت�صادية  ا�صباب  توجد  وكذلك   ، املناطق  بع�ش 
جتنيد  يف  �صاهمت  و�صيا�صية  وامنية  واجتماعية 
املدن  احتاللها  بعد  العراق  يف  لالطفال  دلع�ش 
6 مع�صكرات  اقام  " ان داع�ش  2014. وبني  عام 
 ، اجلنة  طيور   ( م�صمى  حت��ت   ، داع�����ش  الط��ف��ال 
م�صتغلني   ، العراق  يف  و4   ،  ) اخلالفة  وا�صبال 
واختطافهم  العوق  وا�صحاب  االيتام  االطفال 
واجبار الع�صائر على جتنيد اطفالهم بعد تهديدهم 
. وا�صار اىل انه يف فرتة داع�ش بالعراق كان عدد 
االطفال املجندين يبلغ 1200 طفل ، مت توزيعهم 
على 3 فئات عمرية ) 8 - 10 ( و ) 10 - 13 ( و 
) 13 - 16 ( ، وتدريبهم على ال�صالح واال�صعافات 

واالولية ونقل الر�صائل بني الواليات ونقل العتاد 
بعمليات  داع�ش  ا�صتخدمهم  وبع�صهم   ، اخلفيف 
القوات  ان   " واك��د  ب�رصية.  ودروع   ، انتحارية 
االمنية القت القب�ش على 769 من ا�صبال اخلالفة 
، مت احلكم على عدد قليل منهم والباقني موزعني 

على مراكز االحتجاز ومراكز التاهيل.
بالقاء  م��وؤخ��را  قامت  االمنية  ال��ق��وات  وك��ان��ت 
امل��خ��درات  جت��ار  م��ن  كبري  ع��دد  على  القب�ش 
املهمني واخلطرين يف بغداد والب�رصة ، كما قامت 
باعتقال املئات من املتعاطني يف اماكن متفرقة 
ال�صعب  البالد يف ظاهرة جديدة خطرية على  من 

العراقي يف حال ا�صتفحلت وانت�رصت.
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الت�رصيعي  الف�صل  بداأ  العراقي  ال�صارع  ترقب  فيما 
القوانني  من  عدد  على  للت�صويت  للرملان  الثاين 
املهمة، ات�صعت فجوة اخلالفات بني القوى ال�صيا�صية 
الكابينة  ا�صتكمال  ابرزها  العالقة  امللفات  ب�صان 

احلكومية.
لف�صله  جل�صاته  الرملان  يبداأ  اأن  املفرت�ش  ومن 
وقت  يف  احلايل،  االأ�صبوع  خالل  الثاين،  الت�رصيعي 
يراد له اأن يكون ف�صاًل ت�رصيعيًا خاليًا من اخلالفات 

ال�صيا�صية.
فاإّن  ل�"اجلورنال"،  مّطلع  �صيا�صي  م�صوؤول  وبح�صب 
"جمريات احلوارات ال�صيا�صية ب�صاأن اإكمال احلكومة 

ي�صيطر عليها اجلمود ب�صكل عام".
وذكر امل�صوؤول اإّن "رئي�صي احلكومة والرملان دخال 
على خط اأزمة اإكمال الت�صكيلة احلكومية، ويحاوالن 
جل�صات  ا�صتئناف  قبل  ب�صاأنها  حلول  اإىل  التو�صل 

الرملان".
الرئي�صني  وات�صاالت  "لقاءات  اأّن  امل�صوؤول  واأو�صح 
املوؤّثرة  ال�صيا�صية  واالأط��راف  احلكومة  رئي�ش  مع 
بتقاطعات  ا�صطدمت  بل  تذكر،  نتيجة  اإىل  تف�ش  مل 
"االأطراف  اأّن  مبينًا  باملر�صحني"،  ومت�صك  جديدة، 
"احلزبني  واأّن  للعدل"،  مر�صحها  حت�صم  مل  الكردية 
واالحت��اد  الكرد�صتاين  )الدميوقراطي  الرئي�صيني 
التفاو�ش  منهما  كل  يحاول  الكرد�صتاين(  الوطني 

منفرداً مع بغداد، للح�صول على املن�صب". 
مر�صحيه  يح�صم  مل  املحور  "حتالف  اأّن  اإىل  واأ�صار 

حلقيبتي الدفاع والرتبية حتى االآن".
"احلوارات  اأّن  امل�صدر  اأك��د  ذل��ك،  اإىل  وباالإ�صافة 
)الفتح  وال��ع��ام��ري  ال�صدر  حتالفي  ب��ني  اجل��اري��ة 

الداخلية"،  اأي�صًا مر�صح حقيبة  و�صائرون( مل حت�صم 
واحل��وارات  كبرية  ت��زال  ال  "التقاطعات  اأّن  مبينًا 

حمبطة ب�صكل وا�صح".
واأ�صار اإىل اأّن "الواقع ال�صيا�صي ب�صكل عام يوؤ�رص اإىل 
اأّن الف�صل الت�رصيعي اجلديد للرملان لن يختلف عن 
على  ال�صيا�صي  اخلالف  و�صي�صيطر  ال�صابق،  الف�صل 

اجلل�صات.
فالح  ال�صعبي"  احل�صد  هيئة  رئي�ش  اأعلن  جهته،  من 
الفّيا�ش، مت�صكه بحقيبة الداخلية. وقال يف ت�رصيح 
متلفز، اإّن "�صحب تر�صيحي من حقيبة الداخلية لي�ش 
متاحا، الأّن اختياري مل يكن عن طريق تر�صيح نف�صي 
للمن�صب، بل هو تكليف ما زال قائما من قبل رئي�ش 

احلكومة عادل عبد املهدي.
عبد  يدعم  البناء  "حتالف  اأّن  الفيا�ش  واأ���ص��اف 
ال��وزاري��ة  للحقائب  مر�صحيه  باختيار  امل��ه��دي 

ال�صاغرة".".
الداخلية،  حلقيبة  الفّيا�ش  تر�صيح  مو�صوع  ويعد 
اللذين  و�صائرون،  الفتح  حتالفي  بني  اخلالف  بوؤرة 

يجريان حوارات منذ �صهر ويحاوالن جتاوز االأزمة.
باإيقاف  ق���راراً  الق�صاء  اأ���ص��در  االأث��ن��اء،  ه��ذه  يف 
الدفاع، حلني  الت�صويت على من�صب وزير  اإجراءات 
ح�صم دعوى ق�صائية مقّدمة من في�صل اجلربا الذي 
اأ�صوات  واأّن  تر�صيحه،  رف�ش  جل�صة  على  اعرت�ش 
بالعني  اأح�صيت  واإمن��ا  قانونية  تكن  مل  الراف�صني 
حممد  "البناء"،  حت��ال��ف  ع�صو  وق���ال  امل��ج��ّردة. 
حلقيبة  مر�صح  اأي  تقدمي  ميكن  "ال  اإن��ه   ، اجلنابي 
الدفاع حتى يتم ح�صم قرار املحكمة بهذا اخل�صو�ش.
موؤكداً  بتطبيقه"،  الرملان  و�صيلتزم  ملزم،  القرار   
اأنه "�صينعك�ش بكل االأحوال على احلوارات ال�صيا�صية 

واإمكانية ح�صم اأزمة الوزارات ال�صاغرة ب�صكل عام.

واأع�صاء  التحقيق  ق�صاة   ، زيدان  فائق  القا�صي  االعلى  الق�صاء  جمل�ش  رئي�ش  وجه  اجلورنال:   - بغداد 
االدعاء العام يف بغداد مبعاجلة اجلرائم التي انت�رصت موؤخرا.

وذكر بيان ملجل�ش الق�صاء االعلى " ان القا�صي زيدان عقد اجتماعا يف مقر جمل�ش الق�صاء االعلى بح�صور 
يف  العام  االدعاء  واأع�صاء  التحقيق  ق�صاة  مع   ، الق�صائي  االإ���رصاف  هيئة  ورئي�ش  العام  االدعاء  رئي�ش 
رئا�صتي ا�صتئناف بغداد الر�صافة والكرخ حيث مت مناق�صة اآلية عمل حماكم التحقيق يف معاجلة اجلرائم 
التي انت�رصت موؤخرا والتي اأ�صبحت ت�صكل ظاهرة عامة مثل جرائم املتاجرة وتعاطي املخدرات وظاهرة 

الت�صول والبغاء واإطالق العيارات النارية.
ووجه زيدان ب�رصورة التعاون مع املوؤ�ص�صات االأمنية املتمثله بوزارة الداخلية واالأجهزة االأمنية املخت�صة 

بغية حما�صبة مرتكبي هذه اجلرائم وفق القانون.

 
الفائزين  والعمرة  للحج  العليا  الهيئة  دع��ت 
اىل  م   2019 العام  لهذا  االلكرتونية  بالقرعة 
وت�صليم  احلج  تكلفة  من  الثانية  الدفعة  ت�صديد 

جوازاتهم ال�صتح�صال تاأ�صرية احلج.
فهد  ح�صن  الهيئة  با�صم  الر�صمي  املتحدث  واكد 
الكناين، يف بيان ،" ان على املواطنني الفائزين 
مبراجعة  االإ�����رصاع  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  احل��ج  بقرعة 
لت�صديد  وذلك  واملحافظات  بغداد  يف  مكاتبها 
الدفعة الثانية  من تكلفة احلج ابتداًء من اليوم 

"مكاتب  ان  وا�صاف    3/3/2019 املوافق 
املواطنني  ج���وازات  با�صتالم  �صتبداأ  الهيئة 
يف  املو�صم  لهذا  احلج  اىل  بالذهاب  الفائزين 
الدخول  تاأ�صريات  ال�صتح�صال  املوعد  نف�ش 
العربية  اململكة  م��ن  باحلج  اخلا�صة  )ف��ي��زا( 

ال�صعودية.
�صهدت  ال��ع��ام  لهذا  احل��ج  "تكلفة  ان  واو���ص��ح 
حيث   ، املا�صي  املو�صم  عن  ن�صبيا  انخفا�صا 
بالن�صبة  دينار  الف  و700  ماليني   3 �صتبلغ 
للراغبني بالذهاب برا و 4 ماليني و 850 الف 

دينار للراغبني بال�صفر جوا.

من  النواب  جمل�ش  الدولية  العفو  منظمة  حذرت 
اإ�صدار قانون جديد للجرائم املعلوماتية، موؤكدة 
للقمع،  اأداة  ت�صبح  قد  الف�صفا�صة  �صياغته  اأن 

وانتكا�صة حلرية التعبري يف العراق.
القانون  "م�رصوع  ان   ، للمنظمة  بيان  وق��ال 
وغ��رام��ات  بال�صجن  �صديدة  عقوبات  يفر�ش 
الذين يعرون  باهظة �صد املنتقدين امل�صاملني 
عن اأنف�صهم عر االإنرتنت �صيكون مبثابة انتكا�صة 

مفجعة حلرية التعبري يف العراق".

وقد اأبرزت منظمة العفو الدولية يف البيان، قلقها 
البالغ اإزاء م�رصوع "قانون جرائم املعلوماتية" 
منظمات  ت�صع  من  موقعة  مفتوحة  ر�صالة  يف 
الر�صالة  تقدمي  مت  وق��د  اأخ���رى.  حكومية  غ��ري 
القانون  اأن  من  وحتذر  العراقية   ال�صلطات  اإىل 
يف  الذاتية  الرقابة  من  مناًخا  �صيخلق  املقرتح 

البالد.
تعني  الف�صفا�صة  القانون  "�صياغة  اأن  واأكدت 
بلد  للقمع يف  اأداة  اأن ي�صبح  ب�صهولة،  اأنه ميكن 
حيث امل�صاحة اخلا�صة باالأ�صوات الناقدة مقيدة 

ب�صدة بالفعل.

ونقل البيان عن رازاو �صاحلي، الباحثة املعنية 
بالعراق يف منظمة العفو الدولية، قولها "اإذا مت 
االإلكرتونية  للجرائم  ال�صارم  القانون  هذا  اإقرار 
التعبري يف  �صيكون مبثابة �صفعة قا�صية حلرية 
اأنه  تعني  الف�صفا�صة  القانون  ف�صياغة  العراق. 
ميكن ب�صهولة اأن ي�صبح اأداة للقمع يف بلد حيث 
مقيدة  الناقدة  باالأ�صوات  اخلا�صة  امل�صاحة 
�صاأن  "من  اأن  �صاحلي  واأ�صافت  بالفعل.  ب�صدة 
تندرج  التي  االأن�صطة  اأن يجرم  املقرتح  القانون 
العراقية  ال�صلطات  ومينح  التعبري،  حرية  حتت 
من  قا�صية،  عقوبات  لفر�ش  مفرطة  �صلطات 

بينها ال�صجن املوؤبد، على جرائم مبهمة الكلمات، 
ووحدتها  ال��ب��الد  با�صتقالل  "امل�صا�ش  مثل 
و�صالمتها اأو م�صاحلها االقت�صادية اأو ال�صيا�صية 

اأو الع�صكرية اأو االأمنية العليا.
يف  املعلوماتية  جرائم  قانون  م�رصوع  ويراوح 
جمل�ش النواب منذ اأكرث من دورتني انتخابيتني 
اأروق��ة  يف  امل�صودة  تثريه  ال��ذي  اجل��دل  ب�صبب 

الن�صطاء وال�صحفيني واملدونني.
على  �صديدة  قيوداً  العراقية  ال�صلطات  وفر�صت 
مواقع  ذل��ك  يف  مب��ا  االإن��رتن��ت،  اإىل  ال��و���ص��ول 
ويعتقد  �صابقة،  فرتات  يف  االجتماعي  التوا�صل 

الإط��الق  تعر�صوا  الذين  ال�صلميون  املحتجون 
النار عليهم على اأيدي قوات االأمن، اأن ال�صلطات 
ي�صتطيعوا  مل  حيث  االإنرتنت،  تعطيل  اإىل  عمدت 
تبادل ال�صور ومقاطع الفيديو التي ت�صور وقوع 

االنتهاكات.
بالعراق  املعنية  الباحثة  رازاو �صاحلي،  وتقول 
احلايل  �صكله  يف  القانون  اإن   ، املنظمة  داخ��ل 
يهدد حرية التعبري، وعلى العراق التزامات دولية 

ووطنية حلماية و�صمان احلريات العامة.
منا�صدة  املنظمة  "�صتوا�صل  �صاحلي  وت�صيف 
ال�صلطات العراقية لدعم وحماية احلقوق يف ظل 

حرية التعبري، اإذ يجب اأال يتم تنفيذ هذا القانون 
احلقوق.  هذه  تنتهك  بطريقة  اآخر  قانون  اأي  اأو 
لو�صع  مراقبتها  طبيعة  حول  �صوؤال  على  وردا 
اىل  �صاحلي  رازاو  ت�صري  العراق،  يف  احلريات 
يركز على  فريقا  الدولية  العفو  "لدى منظمة  اأن 
كل بلد يف العامل، وينطبق هذا ال�صيء نف�صه على 
الواقع  العراق، فمن خالل مكتب ال�رصق االأو�صط 
بالعراق  املخت�ش  الفريق  ي�صافر  ب��ريوت،  يف 
مبهام  القيام  اأجل  من  البالد،  اإىل  الوقت  معظم 
بحثية، باالإ�صافة اإىل مراقبة الو�صع عن بعد مع 

خمت�صني.

الخالفات السياسية تهدد برنامج الفصل التشريعي الجديد للبرلمان

منظمات دولية تحذر من رقابة ذاتية في العراق 

القضاء يوجه بمعالجة الجرائم التي انتشرت مؤخرا

الحج تدعو الفائزين بقرعة هذا العام 
لتسديد الدفعة الثانية 
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A L J O U R N A L  N E W S P A P E R

حلركة  ال��ع��ام  االم���ني  م��ع��اون  ك�صف 
القوات  ال�صمري عن اعداد  النجباء، ن�رص 
عن  حت��دث  فيما  ال��ع��راق،  يف  االمريكية 
ا�صتعانة �صفارة وا�صنطن ببغداد ب�صباط 

خمابرات خللق امل�صاكل والفنت.
اإن  �صحفي،  حديث  يف  ال�صمري  وق��ال 
االمريكية  ل��ل��ق��وات  احلقيقي  "العدد 
مقاتل  األف   18 هو  العراق  يف  القتالية 
مع كامل معداتهم احلربية وي�صاف لهم 

االف من املوظفني واالجهزة ال�صاندة.
التي  االمريكية  ال�صفارة  ان  وا���ص��اف 
االف  ت�صم  العامل  �صفارة يف  اأكر  تعتر 

املوظفني الذين اغلبهم �صباط خمابرات 
وال��ف��نت  امل�����ص��اك��ل  ب���اأث���ارة  خمت�صني 
للدول  ال�صيادي  ال��ق��رار  على  وال��ت��اأث��ري 
الطاحمة اىل التحرر من هيمنة الواليات 

املتحدة.
الرملان  ملعب  يف  ال��ك��رة  ان  واو���ص��ح 
العراقي وعليه ان يثبت �صدقه وانتمائه 
العراقيني  ظن  اليخيب  وان  ال�صعب  اىل 
يقرر  ان  عليه  دائما،  �صاأنه  هو  كما  فيه 

اخراج هذه القوات وحفظ �صيادة العراق،
من  كثري  على  ال�صعب  ي�صاحمهم  فرمبا 
يف  ي��ف��رط  م��ن  ين�صى  ل��ن  لكنه  االم���ور 
�صيادة البالد التي دفع ال�صعب من اجلها 

انهار من الدماء بذلها خرية �صبابه.

السفارة االميركية تستعين بضباط مخابرات لخلق فتنة في العراق


