االنتهاكات التي رصدتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق حول واقع
حرية الصحافة في محافظة كركوك للفترة ()2021/12/25 – 2021/1/1
مجموع االنتهاكات بلغ ( )35حالة كما مبين ادناه:

ــ اعتقال واحتجاز:
ــ في  2021/2/12احتجزت قوة امنية ،لعدة ساعات ،فريق قناة روداو المكون من (المراسل
هردي محمد والمصور احمد نجات حسين) في كركوك اثناء اداء مهامهم ،وصادرت معداتهم.
ــ في  2021/9/4احتجزت قوة امنية في كركوك خمسة صحفيين اثناء تغطيتهم لالحداث
االمنية في قرية شعل التابعة لناحية سركران في قضاء الدبس بكركوك ،وهم كل من (مراسل
وكالة االناضول التركية اوزين محمد ومصورها هشام محمد ومراسل قناة  NRTديار محمد
ومصورها علي بغدادي ،ومراسل قناة كركوك يوسف مراد) واطالق سراحهم بعد احتجاز دام
اكثر من ساعتين.
ــ في  2021/10/18احتجزت عناصر من الشرطة المسؤولة عن حماية محطة عقبة بن نافع
في كركوك مراسل مؤسسة شار بريس (اكام وزيري) داخل المحطة اثناء تغطيته الزحام
الحاصل على المشتقات النفطية ،ومصادرة هاتفه المحمول ،واطالق سراحه بعد احتجاز دام
الكثر من ساعة ،قبل ان يضطر لمسح تسجيالته لطوابير المواطنين على المحطة.

اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية:
ــ في  2021/1/20منع ضابط امن تابع لحماية شركة نفط كركوك كادر وكالتي "كركوك ناو"
و "اناضول" التركية المكون من (مراسل كركوك ناو الزميل كاروان الصالحي ومراسل
االناضول التركية الزميل اوجين رمضان) من تغطية احتجاجات طالبية مطالبة بالتعيين.
ــ في  2021/6/10منعت عناصر من حماية مبنى تربية كركوك الزمالء (سعدون سلطان
مراسل التغيير ،هيوا حسام الدين مراسل رووداو ،وسيروان مراسل  )NRTمن تغطية مؤتمر
صحفي لنواب من المحافظة مع الرقابة المالية بشان وجود شبهات فساد في ملف التعينات
الخاص بالتربية هناك ،دون معرفة األسباب.
ــ في  2021/7/16منعت قوة مشتركة من الجيش والشرطة كادر قناة كردستان  24المكون من
(المراسل هيمن دلو والمصور صباح أنور) ،اثناء تغطيتهم لجريمة قتل في ناحية بردي شمال
كركوك ،واجبرتهم على السير بالمركبة الخاصة بهم مع سيارات الجيش واخرجتهم من المدينة،
ثم طالبتهم حذرتهم من العودة الى المكان.
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ــ في  2021/8/9منع ضابط امن كادر قناة الشرقية نيوز المكون من (المراسل اتيال اغا
والمصور سرمد الجومري) من تغطية حادثة تفجير ابراج الكهرباء من قبل تنظيم داعش في
كركوك ،وهددهم باالعتقال في حال التغطية.
 في  2021/10/19منعت عناصر تابعة لقوات مكافحة الشغب عددا من وسائل االعالم (كليكردستان ،كركوك ،وكالة ئيستا )NRT ،من تغطية تظاهرة للعمال الكسبة في احدى االسواق
الشعبية في كركوك.
ــ في  2021/11/1منع مدير تربية كركوك عبد علي حسين ،طواقم (وكالة كركوك ناو ،قناة
العراقية ،فضائية كلي كردستان ،قناة كركوك ،وكالة االناضول) من تغطية مراسيم انطالق
العام الدراسي الجديد داخل احدى مدارس المحافظة ،ومن ثم قام بطرد الصحفيين ،واطالق
كلمات نابية بحقهم.

