
اكد رئي�س جمل�س النواب �سليم اجلبوري، لوزيري الدفاع 
بني  الثنائي  التعاون  اهمية  على  الرومانيني  والعدل 
العراق ورومانيا يف جمال مكافحة االرهاب، والتن�سيق 
امل�سرتك لتبادل اخلربات ال�سيما على م�ستوى التجارب 

الع�سكرية والق�سائية.
وقال املكتب االإعالمي للجبوري يف بيان ، اإن "اجلبوري 
وزيري  مع  الثالثاء،  اأم�س  منف�سلني،  اجتماعني  عقد 

الدفاع والعدل الرومانيني".
العدل  وزي��ر  مع  بحث  اجل��ب��وري  اأن  البيان،  وا���س��اف 
الثنائي  التعاون  افاق  تعزيز  توادير  تودوريل  الروماين 
الروماين  والدعم  االره��اب  �سد  واحل��رب  البلدين،  بني 
اىل  اال�ستقرار  العادة  الدولية  واجلهود  املجال  هذا  يف 
االرهابي،  داع�س  تنظيم  �سيطرة  من  املحررة  املناطق 
جمال  يف  الثنائي  التن�سيق  �سبل  بحث  اللقاء  اأن  مردفا 
بح�سب  النواب،  جمل�س  رئي�س  واأكد  الق�سائية.  التجربة 
قائمة  جديدة  مرحلة  على  مقبل  ال��ع��راق  اأن  البيان، 
تتطلب  الوطن،  ابناء  بني  وامل�ساواة  العدل  ا�سا�س  على 
ال�سديقة، وان هناك رغبة  الدول  اال�ستفادة من جتارب 

لال�ستفادة من التجربة الرومانية يف هذا اجلانب.
على  العراقية  العدل  وزارة  حث  على  �سنعمل  وا�ساف، 
ابرام اتفاقيات مع وزارة العدل الرومانية، موؤكدا حر�س 
الربملان على اقرار الت�رشيعات والقوانني ذات ال�سلة يف 

هذا امللف احليوي واملهم.
ع��ن رغبة  ال��روم��اين  ال��ع��دل  وزي��ر  اع��رب  م��ن جانبه، 
العراقية  احلكومة  مع  والتعاقد  التفاهم  يف  حكومته 
للحد  املعنية  املوؤ�س�سات  م�ستوى  على  اخلربات  لتبادل 

من العمليات االرهابية.

االأ�ساي�س  قوات  اإن  املت�رشرون  ال�سكان  وقال 
�سادرت  االإقليمية  للحكومة  التابعة  "االمن" 
بطاقات هويتهم والبطاقات التموينية واأ�ساءت 

لهم.
ال�رشق  ق�سم  مديرة  نائبة  فقيه،  ملى  وقالت 
لكل  "يحق  ووت�س:  رايت�س  هيومن  يف  االأو�سط 
االأ�رش  اإجبار  اأن  كما  باأمان،  العي�س  العراقيني 
الرتكمانية النازحة من ديارها على الذهاب اإىل 
اأمر خاطئ، وعلى قوات  اأجزاء خطرة من البالد 
الرتكمان  التوقف عن م�سايقة  كرد�ستان  اإقليم 

واإجبارهم على مغادرة كركوك".
هيومن  اأج��رت��ه  حتقيق  على  مكتوب  رد  ويف 
حكومة  با�سم  متحدث  نفى  ووت�����س،  رايت�س 
نهائية  مهلة  املهجرين  اإعطاء  كرد�ستان  اإقليم 

ملغادرة كركوك.
 كما نفى تعّر�س اأي جماعات دينية اأو عرقية، 
اإنه  قال  لكنه  التمييز.  اإىل  الرتكمان،  فيها  مبا 
تتم  فاإنه  املحلية  ال�سلطات  من  قرار  على  بناًء 
الذين حتررت مناطقهم من  الالجئني  "م�ساعدة 
داع�س قبل اأ�سهر اأو عام على العودة اإىل مناطق 

اإقامتهم االأ�سلية".
واو�سحت هيومان رايت�س ووت�س انه يف اأعقاب 
اأكتوبر   21 يف  ك��رك��وك،  على  داع�����س  هجوم 
2016، اأجربت �سلطات حكومة اإقليم كرد�ستان 
مغادرة  على  النازحة  العربية  العائالت  مئات 
حاالت  اأي  املنظمة  حتدد  مل  حني  يف  املدينة، 

اأُجرب فيها نازحون على مغادرة كركوك.
ويف فرباير 2017، قابلت هيومن رايت�س ووت�س 
14 تركمانيًا، منهم 3 ن�ساء، كانوا يعي�سون يف 
كركوك منذ عام 2014، ب�سبب انعدام االأمن يف 
م�سجلون  وجميعهم  العراق،  من  اأخ��رى  اأماكن 
القانون.  يقت�سي  كما  املحلية،  ال�سلطات  لدى 
االأ�ساي�س  �سباط  ف�سادر  احل��االت،  بع�س  يف 
وثائقهم االأ�سا�سية وطلبوا منهم مغادرة املدينة.
وقال االأ�سخا�س، الذين قابلتهم رايت�س ووت�س، 
وثائقهم  �سادروا  الذين  االأ�ساي�س  �سباط  اإن 
اأخربوهم باأنهم �سي�سرتجعونها عندما يغادرون 
 30 داقوق،  اإىل حاجز  اأو عند و�سولهم  املدينة 
واكد  املحافظة.  حدود  على  كركوك  جنوبي  كم 
ب�سكل  اعتقلوهم  االأ�ساي�س  اأن  تركمان  ع��دة 
�رشبوهم  ح��االت  ويف  �ساعات،  لعدة  تع�سفي 

الإرغامهم على مغادرة املدينة.
م�سادرة  اأن  ووت�����س  رايت�س  هيومن  وبينت 
هذه  تهمي�س  من  تزيد  الرتكمانية  االأ�رش  وثائق 
املجموعة امل�ست�سعفة اأ�ساًل، والبطاقتان اللتان 
هوية  وثائق   4 بني  من  هي  م�سادرتهما  تتم 
ُيطلب من املواطنني العراقيني تقدميها بانتظام 
احلكومية.  املوؤ�س�سات  اأو  املكاتب  زي��ارة  عند 
الهوية عند طلبها  وقد يوؤدي عدم تقدمي بطاقة 

اإىل االحتجاز. كما ال ي�ستطيع  يف نقطة تفتي�س 
اأو  معونات  على  احل�سول  دونهما  من  االأف��راد 
املمتلكات،  �رشاء  ي�ستطيعون  وال  اأخرى،  منافع 
اأو الت�سويت يف االنتخابات املحلية اأو الوطنية.

حمتجًزا  ك��ان  اب��ن��ه  اإن  تركماين  رج��ل  وق���ال 
اأ�ستطيع  ال  "لكنني  تكريت  مدينة  من  بالقرب 
هوية  بطاقة  امتالكي  لعدم  لزيارته  الذهاب 
املنظمة،  قابلتهم  الذين  جميع  وق��ال  لل�سفر". 

على  قدرتهم  لعدم  اأ�رشهم  الإعالة  يعانون  اإنهم 
دون  من  الغذائية  امل�ساعدات  على  احل�سول 

بطاقاتهم.
ويحظر القانون الدويل حلقوق االإن�سان والقانون 
الدين  ب�سبب  الق�رشي  الت�رشيد  الدويل  االإن�ساين 
املتحدة  االأمم  "مبادئ  تن�س  حيث  العرق،  اأو 
حق  على  الداخلي"  الت�رشيد  ب�ساأن  التوجيهية 
جميع النازحني يف حرية التنقل وحرية اختيار 

حمل اإقامتهم .. كما تن�س على احلق يف التما�س 
من  واحلماية  البلد،  من  اآخر  جزء  يف  ال�سالمة 
فيه  يتعر�سون  مكان  اأي  اإىل  الق�رشية  العودة 
امل�ساعدات  جميع  تقدمي  ينبغي  كما  للخطر، 

االإن�سانية من دون متييز.
���رشورة  على  ووت�س  رايت�س  هيومن  و�سددت 
علًنا  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  �سلطات  التزام 
الق�رشي  التهجري  عمليات  عن  الفوري  بالتوقف 
الهوية  بطاقات  جميع  واإع��ادة  القانوين  وغري 
غري  ب�سكل  امُل�سادرة  التموينية  والبطاقات 
مثل  تعوي�سات،  تقدمي  ال�سلطات  على  م�رشوع. 
ال�سكن وبقية اأ�سكال امل�ساعدة، لالأ�رش املت�رشرة 
من االنتقال الق�رشي اإىل خارج كركوك. واكدت 
مثل  مثلها  الرتكمانية  العائالت  "متلك  فقيه 
العي�س يف كركوك من  العراقيني احلق يف  بقية 
الرتحيل  اأو  الوثائق  م�سادرة  من  خوف  دون 

الق�رشي".
اإىل ذلك، اطلقت القوات العراقية عملية ع�سكرية 
من  املتبقية  االحياء  لتحرير  وا�سعة  هجومية 
حاليا  تخو�س  حيث  امل��و���س��ل  مدينة  امي��ن 
معارك عنيفة �سد م�سلحي تنظيم داع�س يف هذه 

االحياء.
الفريق رائد �ساكر  واأكد قائد ال�رشطة االحتادية 
جودت ان القوات متكنت بعد �ساعات من انطالق 
العمليات من حترير �سقق الهرمات واالقرتاب من 
ال�سمايل  باجلزء  واالقت�ساديني  متوز   17 حيي 
من اجلانب االمين من املو�سل، يف حني اكدت 
اجالء مئات النازحني من مناطق اال�ستباك يف 

املحور ال�سمايل الغربي.
واأ�ساف يف بيان �سحايف ان القوات قتلت 16 
داع�سيا ودمرت 4 م�سقفات وم�سافتني للدواع�س 
وثالث ثكنات للر�سد ومفرزة للر�سا�سات الثقيلة. 
ال�رشطة  قطعات  اأن  ج��ودت  الفريق  واأو���س��ح 
القدمية  املدينة  جنوب  حم��ور  يف  االحت��ادي��ة 
االنتحارية  بالعجالت  للدواع�س  تعر�سا  �سّدت 
املنهزمة  التنظيم  عنا�رش  حاليا  تالحق  وهي 
باجتاه املنطقة املحيطة بجامع النوري وقتلت 
وثالث  عجلتني  ودم��رت  للتنظيم  عنا�رش   10
دراجات مفخخة وا�ستولت على اأ�سلحة متنوعة. 

مئات  اأجلت  االحتادية  ال�رشطة  ان  اىل  وا�سار 
النازحني من مناطق القتال يف املحور ال�سمايل 
وقدمت  االمنة  املناطق  اىل  ونقلتهم  الغربي 

امل�ساعدات االن�سانية لهم. 
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مؤتمر جديد لشخصيات »سنية« في بروكسل

21 برلمانيًا تالحقهم قضايا تمس أمن الدولة.. نواب وسياسيون يواجهون تهمة »التخابر« مع جهات أجنبية

قانون العفو العام يعيد التحذيرات من إطالق اإلرهابيين

نيوزلندا تعين سفيرًا جديدًا لها في العراق

األمن النيابية تطالب العبادي بالتدخل إليقاف حاالت 
االبتزاز في المنافذ الحدودية

بغداد_اجلورنال نيوز : اأكدت اجلنة اخلارجية يف الربملان العراقي ، وجود م�ساع من 
قبل بع�س املتنفذين حلماية االرهابيني وت�سويقهم للعمل ال�سيا�سي بحجة “الت�سوية”.

اإن” اجلميع  الثالثاء،  اأم�س  ل�”اجلورنال نيوز” ،   ، ، مثال االلو�سي  اللجنة  وقال ع�سو 
يقف مع امل�ساعي التي تعمل على اخراج الربيء من ال�سجون وتطبيق الق�ساء امل�ستقل”.
واأ�ساف ، توجد بالفعل م�ساع من اجل حماية االرهابيني وت�سويقهم للعمل ال�سيا�سي 
وجود  ب�ساأن  �سكوك  وهناك  تلك،  او  لدولة  لهذه  ار�ساء  وهذا  “الت�سوية”  حجة  حتت 

دفوعات مالية تتم بوعود لبع�س ال�سا�سة لت�سويق هوالء االرهابيني.
و�سدد على �رشورة توخي الدقة والتاأكد عند التعامل مع ملف قانون العفو العام .

 ، العام من اجل بداية جديدة  العفو  الت�سامني مع قانون  االلو�سي عن موقفه  واعرب 
م�ستدركا يف الوقت ذاته انه بال�سد من قانون العفو عن االرهابيني”.

اأن قانون العفو العام  اأكدت النائبة عن دولة القانون عواطف نعمة الثالثاء  يف حني 
باإخراج  املطالبة  على  ال�سيا�سني  بع�س  كبري  وب�سكل  �سجع  املجرمني  �رشاح  واإطالق 

جماميع اخرى ممن تلطخت اأيديهم بدماء العراقيني.
وحّملت احلكومة م�سوؤولية اأطالق �رشاح املجرمني من ال�سجون وعودتهم اىل ممار�سة 
�سارمة  وقوانني  كافية  �سمانات  وجود  عدم  خالل  من  جديد  من  االره��اب  عمليات 

حتا�سب امل�سيء .

الثالثاء،  اأم�س   ، النيوزلندي جريي براونلي  اعلن وزير اخلارجية   : بغداد_متابعة 
تعيني براديل �سودن �سفرياً جديداً لنيوزلندا يف العراق.

�سيكلف  “�سودن  اإن  قوله  النيوزلندي  اخلارجية  وزير  عن  نيوزلندي  موقع  ونقل 
ودعم  موا�سلة  وكيفية  العراق  يف  النيوزلندية  القتالية  غري  التدريب  مهمة  بدعم 

العالقات الثنائية مع احلكومة العراقية”.
وتقدمي   العراقية  احلكومة  مع  التدريبية  م�ساركتنا  اىل  باال�سافة   ، اأنه  وا�ساف 
االمم  بعثة  مع  العالقات  على  احلفاظ  �ستوا�سل  ال�سفارة  فان  الدبلوما�سي  الدعم 
املتحدة لتقدمي امل�ساعدة للعراق. يذكر اأن ال�سفري اجلديد للعراق براديل �سودن كان 
يعمل يف قطاع االمن الوطني والدويل يف احلكومة النيوزلندية وكان اآخر من�سب 
له هو م�ست�سار يف البعثة الدائمة لنيولندا يف االمم املتحدة يف نيويورك خالل مدة 

ع�سوية نيوزلندا يف جمل�س االمن الدويل .

بغداد_متابعة : طالب ع�سو جلنة االأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي، اأم�س الثالثاء، 
ب�"حاالت االبتزاز  "العاجل" الإيقاف ما و�سفها  العبادي بالتدخل  الوزراء حيدر  رئي�س 
وال�رشقة" املوجودة يف املنافذ احلدودية وباالأخ�س ال�سالجمة، يف حني حذر من هيمنه 

"االأحزاب واملافيات" على املنفذ.
وقال الغراوي يف بيان له ، "على رئي�س الوزراء حيدر العبادي التدخل الفوري والعاجل 
منفذ  وباالأخ�س  احلدودية  املنافذ  يف  املوجودة  وال�رشقة  االبتزاز  ح��االت  الإيقاف 
ت�سلم  بعد  حتقيق  جلنة  لت�سكيل  كتاب  "توجيه  اعتزامه  موؤكدا  الب�رشة"،  يف  ال�سالجمة 

�سكاوى ومطالب كثرية من التجار ب�سبب زيادة حاالت الف�ساد واالبتزاز يف املنفذ".
تغيريات  واإجراء  ال�سالجمة  منفذ  على  ت�سيطر  واملافيات  االأحزاب  اأن  الغراوي،  واأ�ساف 

وا�سعة باأ�سخا�س اأكرث كفاءة ونزاهة.

رايتس ووتش تتهم األمن الكردي بطرد النازحين من كركوك

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

اتهمت منظمة حقوقية 
دولية االمن الكردي يف 
مدينة كركوك ال�شمالية 

باإرغام الرتكمان النازحني 
على مغادرة املدينة، ودعته 
اىل التوقف عن م�شايقتهم 

وم�شادرة وثائقهم 
واحتجازهم ...

وا�شارت منظمة "هيومن 
رايت�ش ووت�ش" يف تقرير 

لها ، اأم�ش الثالثاء، اىل 
اأن �شلطات حكومة اقليم 

كرد�شتان يف مدينة كركوك 
رب الرتكمان النازحني على  تجُ

مغادرة املدينة. 

بغداد_متابعة

م��ن جهة اخ��رى، اأو�س��ح اخلبري القان��وين طارق 
ح��رب ل� "اجلورن��ال" ان "هناك ع��دداً من النواب 
موج��ه له��م ته��م ق��د ت�س��ل عقوبته��ا اىل حك��م 
االع��دام، وان جمل�س الق�س��اء االعلى فاحت جمل�س 
الن��واب بخ�سو���س ذل��ك، لك��ن الربمل��ان عادة ال 
يت��وىل رفع احل�سانة ع��ن الن��واب املتهمني، الن 
رفع احل�سانة تكون بعد الت�سويت من قبل النواب 

خالل جل�ساتهم املنعقدة".

واك��د ح��رب انه "لي���س للق�ساء احل��ق باتخاذ اي 
اج��راءات قانوني��ة بح��ق النائ��ب طامل��ا جمل���س 
النواب مل يرفع احل�سان��ة عنه"، مبينا ان "رئي�س 
جمل���س الن��واب باإمكان��ه رف��ع احل�سان��ة عن اي 
نائب خ��الل العطل الت�رشيعي��ة للمجل�س من دون 
احلاج��ة اىل ت�سويت النواب".وبني ان "هناك 21 
نائب��ًا عليه��م ته��م خمتلف��ة، منها جرائ��م القذف 
وامل�سا�س باأمن الدولة وحتى اجلرائم االرهابية".
م��ن جهت��ه، انتق��د نائب م��ن احتاد الق��وى كربى 
الكت��ل ال�سني��ة م��ا و�سفه��ا ب�"التوجه��ات غ��ري 

املنطقي��ة"، والت��ي ي�سع��ى البع�س م��ن املعنيني 
به��ذه التح��ركات م��ن خاللها اإىل حتقي��ق اأهداف 
�سيا�سي��ة، وعّد اأّنها "ال تعدو ع��ن كونها حتركات 

طائفية مقيتة". 
وق��ال حممد الكرب��ويل، ، اإّن "تل��ك التحركات من 
قب��ل "دولة القان��ون" هي حتركات غ��ري م�ستندة 
اىل اأ�س���س قانونية، واأّن��ه ال ميكن اأن تطلق ت�سمية 
لق��اء  اأي  التاآمري��ة عل��ى  املوؤمت��رات واللق��اءات 
خارج��ي، وال متل��ك اجله��ات ال�سيا�سي��ة احلق يف 

اإطالق مثل هذه التو�سيفات". 

واأك��د يف ت�رشيحات ن�رشت �سابق��ا اأّن "حتركات 
دول��ة القانون ال تعدو عن كونه��ا حتّركات نابعة 
من اأفكاره الطائفية املقيتة، ف�سال عن اأّنها تهدف 
اإىل حتقيق اأه��داف اإعالمية وغايات �سيا�سية غري 
منطقية"، مبينا اأّن "هذه التوجهات تتعار�س مع 
التوجهات احلقيقية لبناء دولة موؤ�س�ساتية قائمة 
على النظام والقان��ون والد�ستور". وقّلل املتحدث 
ذات��ه م��ن "اأهمية تل��ك التوجهات، واأّنه��ا ال قيمة 
له��ا"، م�س��ريا اإىل اأّن "ائت��الف "دول��ة القان��ون" 

يحاول منع غريه مّما منح نف�سه احلق باتخاذه. 
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