
اأكد رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى القا�ضي فائق زيدان 
قانون  اأن  الربعاء،  اأم�س  الزاملي،  العدل حيدر  ووزير 
العفو العام ب�ضيغته احلالية نافذ وواجب التطبيق ما 
مل يلغ اأو يعّدل مبوجب قانون ي�ضدر عن جمل�س النواب.
عبد  القا�ضي  املجل�س  با�ضم  الر�ضمي  املتحدث  وقال 
الق�ضاء  جمل�س  “رئي�س  اإن  بيان،  يف  بريقدار  ال�ضتار 
رقم  العام  العفو  قانون  العدل  وزير  مع  بحث  الأعلى 

)27( ل�ضنة 2016 النافذ واآليات تطبيقه”.
القانون  اأن  على  اتفقا  الطرفني  اأن  بريقدار،  واأ�ضاف 
اأو  يلغ  مل  ما  التطبيق  وواج��ب  نافذ  احلالية  ب�ضيغته 
يعدل مبوجب قانون ي�ضدر عن جمل�س النواب بو�ضفه 
فدوره  الق�ضاء  اأما  القوانني،  بت�رشيع  املعنية  ال�ضلطة 
واجب  يقع  التنفيذية  ال�ضلطة  وعلى  القوانني،  تطبيق 

تنفيذها.
العدل ممثلة  اأن وزارة  ، الجتماع ركز على  اأن  وتابع 
ق��رارات  بتنفيذ  ملتزمة  العراقية  الإ���ض��اح  ب��دائ��رة 
اللجان الق�ضائية بعد اكت�ضابها درجة البتات مبوجب 
اأحكام املادة الثانية من قانون العفو العام رقم )27( 
التمييز  ، حمكمة  اأن  اإىل  وا�ضار بريقدار   .2016 ل�ضنة 
مقدم  طعن  رد  ت�ضمن  قراراً  اأخرياً  اأ�ضدرت  الحتادية 
من دائرة ال�ضاح بخ�ضو�س �ضمول بع�س املتهمني 
قانون  من   )249( املادة  لكون  العام  العفو  بقانون 
ا�ضول املحاكمات اجلزائية حددت اجلهات التي يحق 
اأن  بريقدار  واأكد  العدل.  وزارة  منها  ولي�س  الطعن  لها 
الق�ضاء  العدل ابدى حر�ضه على تنفيذ قرارات  ، وزير 
على  ل�ضيما  بذلك  ال�ضاح  دائرة  لتوجيه  وا�ضتعداده 

�ضعيد قانون العفو العام النافذ.

حمافظة  جمل�س  يف  الأمنية  اللجنة  رئي�س  وقال 
املحافظة  جمل�س  اإن   ، اجلليباوي  �ضاحب  وا�ضط 
من  �ضرب  ول��و  ا�ضتقطاع  قاطعا  رف�ضا  يرف�س 
احلدود الدارية للمحافظة بذريعة بناء �ضور بغداد 

الكونكريتي.
واأ�ضاف ، مت توجيه كتب اإىل قيادة عمليات بغداد 
ووزارة الداخلية ب�ضاأن رف�س احلكومة املحلية بناء 
اقتطاع  عنه  �ضينتج  الذي  الكونكريتي  بغداد  �ضور 
مناطق اإدارية من ق�ضاء ال�ضويرة �ضيتم �ضمها اىل 
بغداد"، م�ضريا اىل اأن "هذا الأمر من �ضاأنه ان يلحق 
�رشار كبريا باملناطق ال�ضمالية ملحافظة وا�ضط". 

جديدة  �رشاعات  اإىل  �ضيوؤدي  "ذلك  اأن  من  وحذر 
لوجود الكثري من اخلافات بني الع�ضائر املتجاورة، 
ول �ضيما اأن هناك الكثري من الق�ضايا العالقة بني 
اجلانبني نتيجة اأعمال العنف والإرهاب والتهجري 
�ضكان  �ضد  امل�ضلحة  اجلماعات  بها  قامت  التي 

املناطق ال�ضمالية من املحافظة".
وتابع اجلليباوي ، وا�ضط مع تعزيز اأمن العا�ضمة 
على  يكون  األ  يجب  الأمن  هذا  تعزيز  لكن  بغداد، 
املحافظات،  اأو غريها من  وا�ضط  ح�ضاب حمافظة 
م�ضيفًا لي�س بال�رشورة اأن يكون تعزيز المن من 
خال بناء الأ�ضوار واجلدران العازلة، فهناك الكثري 
من الإجراءات الأمنية التي حتمي العا�ضمة بغداد 
وغريها من املدن والتي يفرت�س تنفيذها من قبل 
ال�ضلطات الأمنية املعنية من دون احلاجة اإىل بناء 

الأ�ضوار.
�ضيكون  بغداد  يف  الأمني  اخلندق   ، ان  اىل  ونبه 
الإداري���ة  احل��دود  خمطط   لتنفيذ  ال�����رشوع  بداية 
بق�ضاء  ممثلة  وا�ضط  حمافظة  من  اأرا�س  لقتطاع 
ال�ضويرة، عادا حدود املحافظة خطًا اأحمر ل ميكن 

القبول با�ضتقطاع ولو �ضرب منها.
التقنيات  من  ال�ضتفادة   ، اإىل  اجلليباوي  ودع��ا 
�ضور  اإن�ضاء  خال  من  العامل  يف  احلديثة  الأمنية 
ومناطيد  احلديثة  بالكامريات  جمهز  ال��ك��رتوين 
ملراقبة حركة الإرهابيني على اأن يكون هذا ال�ضور 
اأن  �ضمن احلدود الدارية ملحافظة بغداد من غري 

يقتطع اأو مي�س اأرا�ضي املحافظات املجاورة.
كلفة  اأق��ل  امل�رشوع  ه��ذا   ، اأن  اىل  النتباه  ولفت 
امل�ضتقبل  يف  يكلف  الذي  بغداد  �ضور  م�رشوع  من 
لكون  جدوى  ورائه  من  ولي�س  ال��دولرات  مايني 

ا�ضتقرار البلد امنيًا يجعل هذا ال�ضور عدمي الفائدة.

من جانبه، قال النائب الأول ملحافظ وا�ضط عادل 
ب�ضقيها  وا�ضط  يف  املحلية  احلكومة  اإن  الزركاين، 
الت�رشيعي والتنفيذي ترف�س ب�ضدة اقتطاع جزء من 
اأرا�ضي املحافظة من خال اإن�ضاء �ضور بغداد الذي 
�ضعيد  على  كبرية  �ضلبية  انعكا�ضات  له  �ضتكون 
ال�ضويرة لكونها  التي مير بها يف ق�ضاء  املناطق 

�ضتقتطع من الق�ضاء بذريعة بناء ال�ضور.
الق�ضاء  اإىل  تلجاأ  �ضوف  املحلية  احلكومة   ، وقال 

واملحكمة الحتادية للطعن بق�ضية �ضور بغداد اإذا 
ما مت من خاله ا�ضتقطاع اأجزاء من اأرا�ضي ق�ضاء 
ال�ضويرة، ً مو�ضحًا اأن �ضكان تلك املناطق وحتديدا 
�ضد  مرة  من  اأكرث  تظاهروا  والبوعجي  احلريات   ً
لن  وهم  بغداد  �ضور  اإن�ضاء  اإىل  الرامية  املحاولت 

ي�ضكتوا اأبدا عن هذا الجراء. 
وبني اأن ، �ضور بغداد �ضيلحق ب�ضكان تلك املناطق 
من  وا�ضعة  اأج��زاء  اقتطاع  خال  من  كبريا  �رشرا 

ال�ضور،  داخل  لتكون  وال�ضكنية  الزراعية  اأرا�ضيهم 
اأي اأنها تكون �ضمن حدود بغداد ومن ثم ل ي�ضمح 
العملية تتطلب  الأرا�ضي لكون  لهم با�ضتغال تلك 
اج��راءات  ترافقها  العملية  هذه  واأن  ال�ضور  عبور 

اأمنية كثرية.
ال�ضمالية  املناطق  �ضيوخ  اأح��د  يقول  جانبه  من 
بناء  عملية   ، اإن  �ضالح  املهدي  عبد  وا�ضط  يف 
�ضور بغداد �ضمن احلدود املعلنة من قبل اجلهات 

املعنية اأمر يف غاية ال�ضعوبة ول ميكن القبول به 
اقتطاع  اأي ذريعة وحجة لكونه �ضيوؤدي اىل  حتت 

مناطق وا�ضعة من اأرا�ضينا.
جيدا  يفكروا  اأن  بالأمر  املعنيني  على   ، وا�ضاف 
باأن �ضور بغداد اإذا مت تنفيذه وفقًا للحدود املعلنة 
فاإنه �ضيفتح الباب ل�رشاعات لي�ضت لها نهاية بني 
ع�ضائر  ومنها  هناك  املتجاورة  املناطق  �ضكان 
�ضمال وا�ضط وجريانها من الع�ضائر الأخرى لوجود 
تعود  التي  والثارات  اخلافية  الق�ضايا  من  الكثري 
وتهدمي  وخطف  وقتل  تهجري  من  ح�ضل  ما  اىل 
املنازل من قبل امل�ضلحني والع�ضابات الإرهابية 
مرات  يف  واعتدت  املناطق  تلك  من  قدمت  التي 
ق�ضاء  يف  ال�ضمالية  املناطق  �ضكان  �ضد  كثرية 

ال�ضويرة.
جمل�س  يف  الأمنية  اللجنة  رئي�س  طالب  ب��دوره، 
املعنية  اجلهات  العجيلي،  مك�ضد  ال�ضويرة  ق�ضاء 
وحتديدا قيادة عمليات بغداد ب�"العمل على اإيجاد 
اإذا كان هناك اإ�رشار  اأما  �ضيغة اأخرى غري ال�ضور 
اإن�ضائه فليكن �ضمن حدود بغداد فقط ل من  على 

اأرا�ضي حمافظة وا�ضط. 
تداعياته  و�ضتكون  مرفو�س  الأم��ر  ه��ذا   ، وتابع 
بناء  من  املتوقعة  اليجابيات  من  اأكرث  ال�ضلبية 
ال�ضور و�ضوف يزيد من امل�ضاكل الأمنية واخلافات 
بغداد  من  املتجاورة  املناطق  بني  الع�ضائرية 
موؤكدا  الحتقان،  حدة  من  ويزيد  وبابل  ووا�ضط 
الأم��ن  ي�ضود  اأن  نريد  لأننا  مرفو�س  الأم��ر  ه��ذا 
الكثري  �ضهدت  والتي   املناطق  تلك  وال�ضتقرار يف 
من التوترات واأعمال العنف ولي�س العك�س اأن تعود 

التوترات جمددا .
الدايني  علي  دياىل  حمافظة  جمل�س  رئي�س  وكان 
ك�ضف يف 15 كانون الثاين 2017 ، عن اأن م�رشوع 
من  وا�ضعة  اأرا�ضي  "التهم"  الأمني  بغداد"  "�ضور 
اإيقاف  قرر  املجل�س  اأن  اإىل  اأ�ضار  حني  يف  دياىل، 
العمل يف مناطق "التجاوز" على حدود املحافظة. 
 ،  2017 الثاين  كانون   21 يف  الدايني،  واأعلن 
املجل�س  لدعوات  بغداد  عمليات  قيادة  ا�ضتجابة 
اأ�ضار  "�ضور بغداد" الأمني، يف حني  بتغيري م�ضار 

اإىل اأن ال�ضتجابة "حمدودة جدا.
اأمن  حلماية  احلكومة  خطط  اأه��م  اأح��د  اأن  يذكر 
بغداد هو م�رشوع �ضور بغداد الذي يكون بالتما�س 
بابل  وهي  للعا�ضمة  املحاذية  املحافظات  مع 
والنبار و�ضاح ودياىل ووا�ضط والذي يهدف اىل 

منع العمليات الإرهابية املتكررة يف بغداد.

القضاء والعدل يتفقان على وجوب تطبيق العفو العام
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في أخطر سيناريو.. أنقرة تبعث الروح في اتفاقية لوزان

األتراك يتحركون الحتالل تلعفر وسنجار وبعشيقة تمهيدًا إلقامة منطقة دائمة لنفوذهم

الجبوري من الموصل: نثمن التضحيات الكبيرة 
التي قدمتها القوات األمنية

اإلصالح تطالب بتفعيل ملف التعويض لمقاضاة 
الواليات المتحدة األميركية على ما ارتكبته قواتها

الجعفري وشكري يتفقان على اإلسراع بعقد اللجنة 
العراقية - المصرية لتطوير التعاون التجاري  

اقرتبت  كلما  اأنه  الربعاء،  اجلبوري،  �ضليم  النواب  جمل�س  رئي�س  اأكد   : بغداد_متابعة 
القوات  التي تبذلها  ازدادت تعقيدا، م�ضيدا باجلهود والت�ضحيات  املعركة من نهايتها 
الأمنية. وذكر بيان ملكتب رئي�س جمل�س النواب ، اأن “اجلبوري زار، مقر قيادة ال�رشطة 
الحتادية يف العريج وكان يف ا�ضتقباله الفريق رائد �ضاكر جودت قائد قوات ال�رشطة 
الحتادية واللواء جنم احلبوري قائد عمليات نينوى والعميد واثق احلمداين قائد �رشطة 
نينوى املحلية”. ونقل البيان عن اجلبوري قوله، نثمن الت�ضحيات الكبرية التي قدمتها 
القوات المنية، موؤكدا اأن العملية كلما اقرتبت من النهاية ازدادت تعقيدا لن الرهاب 
ان�ضانية املعروفة كا�ضتخدام املدنيني دروعًا  الا  ا�ضاليبه  لديه و�ضمن  �ضي�ضتخدم ما 

ب�رشية وعمليات القتل والتجويع.
واأ�ضاف اجلبوري، اأن الدور الن�ضاين مهم ويحتاج اىل تعا�ضد جميع املوؤ�ض�ضات الر�ضمية 
اإىل  النظر  كالربملان واحلكومة املركزية واحلكومة املحلية وجمل�س املحافظة، لفتا 
اأننا نقّدر متاما تعقيدات املعركة وجهودكم كبرية يف معارك التحرير، والربملان داعم 

لهذه النت�ضارات والجنازات الكبرية.

ملف  احلكومة  اغفال  الأربعاء،  النيابية،  ال�ضاح  جبهة  ا�ضتغربت   : بغداد_متابعة 
حقوق العراقيني من �ضحايا القوات المريكية منذ احتالها للعراق، مطالبة احلكومة 
املتحدة  الوليات  ملقا�ضاة  الدولية  املحاكم  لدى  ال�ضكاوى  وتقدمي  امللف  بتفعيل 
من  البرياء  “عدد �ضحايا  اإن   ، ال�ضيهود  اجلبهة حممد  النائب عن  وقال  المريكية. 
وحتى   2003 منذ  العراق  يف  المريكية  القوات  يد  على  حتفهم  لقوا  ممن  املدنيني 
خروجهم من الباد بلغت اعداد مهولة جتاوزت ع�رشات اللف ، ال اأن احلكومة احلالية 
واحلكومات التي �ضبقتها اهملت مقا�ضاة المريكيني لدى املحاكم الدولية للح�ضول 

على التعوي�ضات لهايل ال�ضحايا قانونيا”.

بغداد_متابعة: وجه وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، الربعاء، دعوة اىل نظريه امل�رشي 
�ضامح �ضكري لزيارة العراق، يف حني وعد الأخري بتلبيتها.

ة م�رش العربيَّة  وذكر بيان لوزارة اخلارجية ، اأن “اجلعفري التقى وزير خارجيَّة جمهوريَّ
ة اأثينا، وجرى  �ضامح �ضكري على هام�س منتدى احل�ضارات العريقة يف العا�ضمة اليونانيَّ
خال اللقاء بحث العاقات الثنائيَّة بني بغداد والقاهرة، واآليَّات تعزيز التعاون امُل�ضرَتك 
يف املجالت كافة، واجُلُهود الدوليَّة املبذولة يف اإر�ضاء اأمن، وا�ضتقرار املنطقة، والق�ضاء 
اأكدا �رشورة ت�ضهيل منح الفيزا للعراق�يِّني  اأن اجلانبني  على الإرهاب”. واأ�ضاف البيان 
ية  اآليَّة ت�ضهيل ذلك قريبًا. كما اتفقا على اأهمِّ الراغبني يف زيارة م�رش، ومناق�ضة و�ضع 
وقت؛  اأقرب  يف  ة  -امل�رشيَّ العراق�يَّة  امُل�ضرَتكة  العليا  اللجنة  اجتماع  عقد  يف  الإ�رشاع 
ة لا�ضتثمار يف العراق،  ، ودعم ال�رشكات امل�رشيَّ ، والتجاريِّ لتطوير التعاون القت�ضاديِّ

لة الت�ضاور، والتن�ضيق بني البلدين خال املرحلة املقبلة. والتفاق على ُموا�ضَ

بعد أن وصفته واسط بأنه "عديم الفائدة"... هل سيشعل سور بغداد األمني حرب الحدود اإلدارية مع المحافظات؟

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

هددت حمافظة وا�سط باأنها 
لن ت�سمح باقتطاع ولو 

اأرا�سيها  واحد" من  "�سرب 
لتنفيذ �سور بغداد الأمني، 

عادة حدودها "خط اأحمر"، 
يف حني و�سفت م�سروع 

ال�سور الأمني باأنه "عدمي 
الفائدة" و�سي�ستنزف ماليني 

الدولرات. 
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البع��ث  "ح��زب  ل�"اجلورن��ال" ان  وقال��ت اجل��اف 
املنح��ل غ��ري الدميوغرافي��ة العراقي��ة ع��رب تق�ضي��م 
الع��راق "م�ض��رية اىل ان تطيب��ق امل��ادة 140 م��ن 

الد�ضتور هو احلل الكفيل لهذه امل�ضكلة القائمة".
وعّدت ت�رشيح��ات تركيا ب�ضم مناط��ق من العراق 
اليها باأنها تدخ��ل �ضافر يف العراق "منددة بق�ضف 

الطريان الرتكي لقوات البي�ضمركة يف �ضنجار ".
اخلب��ري ال�ضرتاتيج��ي يف ال�ض��وؤون الدولي��ة واث��ق 
الها�ضمي حذر م��ن م�ضاكل كبرية �ضُيحدثها اجلانب 

داع���س  بع��د  م��ا  الع��راق يف مرحل��ة  الرتك��ي يف 
وخ�ضو�ض��ا بع��د ال�ضتفت��اء الخ��ري ح��ول تو�ضع��ة 

�ضاحيات اردوغان.
وق��ال الها�ضمي ل�"اجلورن��ال"  ان "تدخات تركيا 
يف ال�ض��اأن العراقي هي دلي��ل على حماولت جلذب 
الع��راق اىل م�ض��اكل �ضيا�ضي��ة "مبين��ا ان "حدي��ث 
الرئي���س الرتك��ي اردوغ��ان ع��ن وج��ود 400 الف 
مدين يف تلعفر ومطالبته باحلفاظ على حياتهم مع 
اق��رتاب موع��د التحرير و�ضكوته ع��ن �ضيطرة داع�س 
عليه��م دلي��ل على منهجي��ة و�ضيا�ض��ة يتبعها جتاه 
العراق".وا�ض��ار اىل ان "الق�ضف الرتكي يف �ضنجار 

هو بداية التدخل الع�ضكري يف العراق".
م��ن جهته��ا اأعرب��ت الولي��ات املتح��دة لل�ضلط��ات 
يف اأنق��رة ع��ن قلقه��ا م��ن ال�رشبات اجلوي��ة٬ التي 
نفذته��ا تركيا٬ فج��ر الثاثاء٬ يف �ضوري��ا والعراق. 
وقال م�ض��وؤول اأمريكي اإن الولي��ات املتحدة اأكدت 
�ضي��ادة  "حت��رتم  اأن  ���رشورة  الرتكي��ة  لل�ضلط��ات 
الع��راق"٬ مو�ضحا: "من املهم ج��دا اأن تن�ضق تركيا 
وال���رشكاء الآخرون٬ العامل��ون على هزمية داع�س٬ 

عملياتهم باأوثق �ضكل ممكن". 
وح��ول موقع �ضنج��ار �ضيا�ضي��ًا وع�ضكري��ًا، قال اإن 
"�ضنجار تقع على خط عر�س 36 �ضماًل، اخلا�ضعة 

ل�ضيطرة اأمريكي��ة بريطانية منذ عام 1991 عندما 
دخلت القوات العراقية اإىل الكويت، وفر�ضت منطقة 
ح���رش ج��وي حينه��ا بق��رار م��ن الأمم املتح��دة، 
وتعززت بع��د التحالف الدويل امل�ضكل عام 2014، 
عل��ى الرغم من رفع العراق م��ن حتت عقوبات البند 
ال�ضابع م��ن ميثاق الأمم املتحدة الع��ام املا�ضي". 
واأ�ض��اف امل�ض��وؤول "ل ن��دري ه��ل مت التن�ضيق بني 
الأط��راف تل��ك قب��ل الهج��وم اأم ل، واأرج��ح بنع��م 
مت التن�ضي��ق، فالأج��واء ملغوم��ة من ح��ول �ضنجار 
بالط��ريان احلرب��ي ول ميك��ن تنفيذ �ض��يء من دون 

تن�ضيق". 
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