
اك��د خ��راء ان احلكوم��ة العراقي��ة ال ت�س��تطيع مفاحت��ة 
التحال��ف ال��دويل يف ح��ال ل��و كان��ت هن��اك انته��اكات، 
نتيج��ة وج��ود اتفاقي��ات �س��ابقة ب��ن الطرف��ن ال تعطي 
اج��راء  او  بالتعوي�س��ات  املطالب��ة  يف  احل��ق  للحكوم��ة 
التحقيق��ات باالنتهاكات التي متار�س��ها ق��وات التحالف 
ال��دويل يف العراق. املفو�س��ية العليا حلقوق االن�س��ان يف 
الع��راق، دع��ت ال�س��بت )28 ت�رشي��ن االول( احلكوم��ة اىل 

ت�س��كيل جل��ان تق�س��ي احلقائ��ق للوق��وف عل��ى االخطاء 
الت��ي ترتكبها ق��وات التحالف ال��دويل وت�سخي�س��ها. وبداأ 
التحالف الدويل ممار�س��ة العمليات احلربية يف العراق يف 
15 حزي��ران 2014 عندم��ا اأمر الرئي�س االأمريكي باراك 
اأوباما باإر�س��ال قوات ع�س��كرية اإىل منطقة ال�رشق االأو�سط 
يف ال��رد عل��ى الهج��وم ال��ذي �س��نته داع���س عل��ى العراق. 
ت�رشي��ح املفو�س��ية يعي��د اىل االذه��ان تقري��ر املر�س��د 
العراق��ي حلقوق االن�س��ان يف )14 حزي��ران 2017( الذي 
اف��اد بتعر�س مبنى وداخله عائالت مكونة من 20 مدنيا 

—اأغلبهم من الن�س��اء واالأطفال، للق�سف من قبل طريان 
التحالف الدويل �س��د االإرهاب، يف حي ال�سفاء يف املدينة 
القدمية للمو�سل، بتاأريخ التا�سع من حزيران 2017. هذه 
االتهامات ال تعّد االوىل ففي )28 �س��باط 2017( اتهمت 
منظم��ة العف��و الدولية، التحال��ف بعدم اتخ��اذ االإجراءات 
الكافي��ة حلماي��ة املدنين خالل معارك ا�س��تعادة اجلانب 
ال�رشقي من املو�س��ل، م�سرية اإىل مقتل اأ�رش باأكملها داخل 
منازلها. م�س��ادر ع�س��كرية واأمنية افادت يف وقت �س��ابق 
ب��اأن عملي��ة الق�س��ف اجلوي م��ن التحالف ال��دويل لقوات 

احل�سد ال�سعبي واحل�سد الع�سائري والقوات االأمنية االأخرى 
ظاهرة تتكرر عدة مرات يف معارك �سابقة بن هذه القوات 
وعنا�رش داع�س وحلفائهم، وذهبت �سحيتها اأعداد كبرية، 
بينها ق�س��ف اجلي�س العراقي يف منطقة الكرمة مطلع عام 
2016م، واأدى ذلك اإىل ا�ست�سهاد اأكرث من 50 منت�سبا يف 
اجلي�س العراقي، كما مت ق�س��ف عنا�رش من احل�سد ال�سعبي 
اأي�س��ا يف منطقة بيجي وحزام بغ��داد ومنطقة نهر العظيم 
يف اأوقات �س��ابقة من عام 2015. املحلل ال�سيا�سي واثق 
الها�س��مي، ذكر يف ت�رشيح �سحفي ان "احلكومة ت�ستطيع 

مفاحتة التحالف الدويل ب�س��اأن وجود االنتهاكات الإحالة 
 " ان  وي�س��يف  وحما�س��بتهم"،  الق�س��اء  اىل  املتورط��ن 
طائ��رات التحال��ف ال��دويل تاأخ��ذ املوافقات م��ن اجلانب 
لعراقي لتنفيذ ال�رشبات اجلوية �سد اهداف لتنظيم داع�س 
لذل��ك يج��ب فك اال�س��تباك يف ه��ذا املو�س��وع حتى تكون 
االم��ور وا�س��حة". من جانبه، يرى اخلبري االمني،  ه�س��ام 
الها�سمي، ان تقارير املنظمات التي تعنى بحقوق االن�سان 
القيمة لها وال ت�س��تطيع ان تغري �س��يئا، وقال "املفو�س��ية 
العلي��ا امل�س��تقلة حلق��وق االن�س��ان يف العراق غ��ري ملزمة 

للحكوم��ة �س��واء يف ا�س��دار التقارير او املطالبة بار�س��ال 
جلان تق�سي وحتقيق يف املناطق التي ُيزَعم انها تعر�ست 
النته��اكات من قبل التحالف الدويل" جلنة االمن والدفاع 
النيابية اأك��دت وجود انتهاكات كثرية مار�س��ها التحالف 
ال��دويل يف الع��راق يف اكرث من مدينة كانت حتت �س��يطرة 
تنظي��م داع���س، اذا يقول ع�س��و اللجنة، ا�س��كندر وتوت ان 
"ق��وات التحالف الدويل كانت لديها معلومات دقيقة عن 
ه��روب الدواع���س م��ن تلعف��ر غرب��ي املو�س��ل اىل القوات 

الكردية ومل يتم معاجلتهم ابان معركة حترير الق�ساء".

إلنقاذها من شبح الكساد.. محافظة بغداد تقترح طرد السيطرات خارج الكرادة إلنعاش النشاط التجاري فيها
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بغداد- خا�س: ك�سف حمافظ بغداد عطوان العطواين، االثنن، عن مقرتح قدمه اىل قيادة 
عمليات بغداد لفتح منطقة الكرادة واعادة ن�ساطها التجاري من خالل فر�س طوق امني 

حمكم من خارج املنطقة.
بغداد  عمليات  قيادة  اىل  مقرتح  تقدمي  “مت  انه   » »اجلورنال  تلقته  بيان  يف  العطواين  وقال 
مفاده ان تتم حماية منطقة الكرادة من خارجها اي يتم فتح جميع مداخل الكرادة االربعة حيث ال 
ميكن غلق هذه املنطقة التي تعد جتارية بهذا ال�سكل امام املتب�سعن الذين يرتادونها”.وا�ساف ان 
“الغلق بهذه الطريقة وّلد زحاما كبريا ومن ثم تقدمنا بهذا املقرتح من اجل التخفيف من هذا االزدحام 

وان تكون هناك ان�سيابية بالدخول اىل الكرادة”.
واو�سح ان “املقرتح ت�سمن بان يتم فتح مداخل الكرادة ويتم حمايتها عر منافذ ابعد اي يكون الطوق االمني 
او�سع من خالل و�سع اجهزة و�سيطرات امنية ومفارز K9 للمناطق التي حتيط منطقة الكرادة وال �سيما منطقة 

ال�سعدون و�سيطرة الزيوت وبقية املناطق االخرى”.

ك�سفت م�سادر �سيا�سية االثنن، عن مناق�سات جتري لقيام بغداد 
،م�سعود  للرئي�س  خلفًا  لكورد�ستان  جديد  رئي�س  مع  بالتعامل 
واإقليمية  حملية  ل�سغوط  تلبية  االح��د  تنحى  ال��ذي  ال��ب��ارزاين، 
على  �سلطتها  بفر�س  العراقية  احلكومة  مطالبة  عقب  ودولية 
املناطق املتنازع عليها وعودة الكرد اىل اخلط االأزرق قبل عام 
الكردي  ال�سيا�سي  امل�سهد  يعي�سه  الذي  الكبري  واالنق�سام   2003
عقب اال�ستفتاء االنف�سايل .  ونقلت م�سادر حكومية اإن "العالقة 
�سرُت�سم معاملها قريبًا مع  والتي  واأربيل،  بغداد  امل�ستقبلية بن 
انطالق مفاعيل طاولة احلوار بن الطرفن، قد حتمل حلَّ ال�سفقة 
�رشطًا  �سيكون  كورد�ستان  اإقليم  رئا�سة  بند  اأّن  اأي  ال��واح��دة، 
توؤّكد جاهزيتها  ر�سائل  بداأت توجيه  اأربيل  اأّن  ة  للحوار، وخا�سّ
لبدء حواٍر مفتوح مع بغداد، يف حن ا�سرتطت االأخرية ا�ستعادة 
كل املعابر احلدودية، واإعالن حقيقي باإلغاء نتائج اال�ستفتاء". 
مل  الأربيل  وّجهت  التي  "ال�رشبة  اأن  اىل  امل�سادر   واأ���س��ارت 
بعدما  وذلك   ،1991 عام  اإىل  بل   ،2003 عام  اإىل  فقط  ُتعدها 
اأمرها بفر�س �سيطرتها على جميع املنافذ الرية  ح�سمت بغداد 
الغربي".  ال�سمال  ال�سمال، ويف  ال�رشق ويف  اجلوار، يف  مع دول 
وقام الرملان الكرردي بتوزيع �سالحيات على ال�سلطات الثالث 
الوطني  االحت��اد  ح��زب  اأع�ساء  اأح��د  بح�سب  وه��و  االإقليم،  يف 
الكرد�ستاين مبدينة ال�سليمانية، خمرج اأمريكي فرن�سي حلفظ ماء 
ت�سعيد  بعد  اال�ستقالة،  اأو  االإقالة  البارزاين وجتنيبه خيار  وجه 
بغداد احلملة �سده، وجرت املوافقة عليه من قبل بقية االأحزاب 
الكردية. وك�سفت م�سادر اأن البارزاين �سيحتفظ مبن�سبه ال�سيا�سي 
يف حزبه الدميقراطي، كما لن تكون هناك اأي مالحقات ق�سائية 
اإثر  بذلك  بغداد  يف  م�سوؤولن  تلويح  بعد  جتاهه،  بغداد  قبل  من 

مقتل جنود عراقين على يد الب�سمركة خالل املعارك االأخرية.
وبغداد  اأربيل  بن  ممكن  حوار  فاحتة  الكبري  احلدث  يكون  رمبا 

واأنقرة وطهران، بعدما �سبق اأن ا�سرتطت هذه العوا�سم االإطاحة 
ا�ستفتاء  بعد  ح��وار  اأو  ت�سوية  اأي  قبل  �سخ�سيًا  ب��ال��ب��ارزاين 
طيلة  عليه  عمل  ال��ذي  ال��ب��ارزاين  حلم  اأن  بدا  هكذا  االنف�سال. 
قد  العراق،  كرد�ستان  ا�ستقالل  اأي  الطويلة،  ال�سيا�سية  م�سريته 
ابن  بعده  ي�ستكملها  التي رمبا  ال�سيا�سية  م�سريته  واأنهى  اأطاحه 

�سقيقه نيجريفان البارزاين، اأو ابنه م�رشور البارزاين. 
�سهدت  �ساخنة  جل�سة  يف  �سدر  وال��ذي  الرملان،  قرار  وبح�سب 
البارزاين  �سالحيات  فاإن  وقت،  من  اأكرث  يف  كالمية  م�سادات 
�سقيقه  ابن  يراأ�سها  التي  االقليم،  حكومة  على  ع  توزَّ �سنة(   71(
نيجريفان اإدري�س البارزاين، وعلى هيئة رئا�سة الرملان وكذلك 
جمل�س الق�ساء يف االإقليم، وت�ستمر احلال على ذلك حتى يونيو/ 
حزيران العام املقبل، اإذ من املقرر اأن جترى انتخابات عامة يف 
االإقليم النتخاب حكومة وبرملان جديد، و�سط ا�ستمرار اخلالفات 
حول االإبقاء على منظومة رئا�سة االإقليم اأو اإلغاء الفقرة العا�رشة 
يف د�ستور كرد�ستان وحتويل النظام اإىل برملاين بداًل من رئا�سي.
رئا�سة  توزيع �سالحيات  قانون  على  كرد�ستان  برملان  و�سّدق 
االإقليم. و�سّوت على اإقرار قانون توزيع �سالحيات رئي�س االإقليم 
وافق  حا�رشين.كما  كانوا   93 اأ�سل  من  نائبا   70 باأغلبية 
الرملان على طلب بارزاين، بعدم متديد واليته الرئا�سية. وح�سب 
»توزيع  تت�سمن  كرد�ستان،  برملان  على  وزعت  قانون  م�سودة 
�سالحيات رئا�سة اإقليم كرد�ستان على بقية ال�سلطات على النحو 
التايل: �سلطتان اإىل رئي�س جمل�س وزراء االإقليم، �سلطة اإىل رئا�سة 

برملان كرد�ستان، واأخرى اإىل رئا�سة جمل�س الق�ساء«. 
م�سادر خا�سة ك�سفت عن منح الب�سمركة وجمل�س اأمن كرد�ستان، 
الذي ي�سمل االأ�ساي�س وال�رشطة و"زيرفاين" )القوات اخلا�سة(، اإىل 
حكومة االإقليم التي يتوالها نيجريفان البارزاين، بينما مت منح 
ال�سالحيات االأخرى، مثل �سالحيات  الق�ساء  الرملان وجمل�س 
التفاو�س والقرارات املتعلقة بتنظيم العالقة مع بغداد وت�رشيع 

القوانن املختلفة،

�س��كا اه��ايل ق�س��اء الكوف��ة يف النج��ف م��ن تلوث 
مياه �س��ط الكوفة ب�س��بب جريان املي��اه الثقيلة فيه 
م��ا يعّر�س اهايل الق�س��اء اىل امرا�س بيئية خطرة 
بح�س��ب متخ�س�س��ن .وق��ال نائب حماف��ظ النجف 
طالل بالل ل�»اجلورنال نيوز« ان " مديرية جماري 
النجف حولت جمرى املياه الثقيلة من �س��ط الكوفة 
اىل بح��ر النجف لك��ن من دون معاجلة مياه ال�س��ط 
امللوثة "مبينا ان " املحافظة ال متتلك خم�س�س��ات 
معاجلة مياه �س��ط الكوفة و�س��تبقى احل��ال على ما 

ه��ي عليه " من جانبه، اكد مدير بيئة النجف فرا�س 
فا�س��ل ل�»اجلورن��ال نيوز« ان " مناذج مت �س��حبها 
م��ن مياه �س��ط الكوف��ة واجريت عليها الفحو�س��ات 
الالزمة التي ك�س��فت عن وج��ود خمالفة للحدودات 
م��ن  العدي��د  " هن��اك حي��ود يف  "مبين��ا  البيئي��ة 
العنا���رش الكيميائية والبيولوجية ما ي�س��بب تلوثًا 
نوعي��ًا يف نوعية املي��اه اخلام ومن ثم يوؤثر �س��لبا 
يف نوعي��ة مي��اه ال�رشب "كا�س��فًا ع��ن ان " جمل�س 
حت�سن البيئة قرر خالل جل�سة طارئة اقامة دعوى 
ق�سائية �سد املديرية العامة للمجاري لت�سببها يف 

ح��دوث ه��ذا     اخل��رق البيئ��ي "

اكدت حرك��ة بابليون، االثنن، ان قوات البي�س��مركة 
�ست�سلم خم�س مناطق يف نينوى اىل القوات االحتادية 
العراقية .وقال االمن العام للحركة "ريان الكلداين" 
يف ت�رشيح خا�س ل�»اجلورن��ال نيوز«،ان "وفداً من 
قوات البي�س��مركة وخالل اجتماع جرى يوم ام�س مع 
الق��وات امل�س��لحة العراقية اتفقوا على ت�س��ليم جميع 
املناط��ق التابع��ة للحكومة االحتادية".واأ�س��اف ان 
"ما تبقى من مناطق �سوف يتم ت�سليمها اىل القوات 
امل�سلحة العراقية".واأ�سار الكلداين اىل ان "البي�سمركة 
�ست�سلم "ت�سلقف" و"باقوفا" ومع�سكر فايدة" وبع�س 

مناطق �سيخان و"القو�س" اىل القوات االحتادية".يف 
�ساأن اخر �سلطت وكالة "ايكورد" االخبارية الكردية، 
ال�سوء على "احتيال" �سلطات اقليم كرد�ستان يف ما 
يتعلق باملوظفن والرواتب البيومرتية االلكرتونية، 
مبين��ة ان عددا كبريا من موظفي االقليم يتقا�س��ون 
خم�س��ة رواتب. واو�سحت الوكالة ان اكرث من مليون 
و400 األ��ف موظ��ف م�س��جل يف نظام روات��ب اقليم 
كرد�س��تان. ومن��ذ بدء النظام البيوم��رتي يف العا�رش 
من ال�س��هر اجل��اري وحت��ى االن، ظه��رت العديد من 
عمليات االحتيال يف االقليم، حيث ك�سف النظام عن 
ان عددا كبريا من املوظفن يت�س��لم كل منهم خم�س��ة 

رواتب.

نفت اللجنة االمني��ة يف جمل�س حمافظة بغداد، االثنن، وجود توجيه 
من قبل االجهزة االمنية باعتقال منتقدي احلكومة، يف حن ا�س��ارت 

اىل عدم معرفتها باأ�سباب اعتقال ال�سحفي �سمري عبيد.
وق��ال ع�س��و اللجن��ة �س��عد املطلبي ان��ه "ال يوجد اي توجي��ه من قبل 
االجه��زة االمني��ة وخ�سو�س��ًا جه��از املخاب��رات باعتق��ال منتق��دي 
احلكوم��ة حيث ان الكثري م��ن املواطنن وكذلك نح��ن ننتقد احلكومة 
ب�س��كل م�س��تمر"، مبينًا انه "ال ميكن اعتقال اأي �سخ�س ملجرد التعبري 
ع��ن راأي��ه اال يف حال كان يه��دد االمن القومي للبالد او يعمل �س��من 

موؤامرة �سده".
واو�سح املطلبي، ان "اللجنة االمنية ال تعرف اأ�سباب اعتقال ال�سحفي 
�س��مري عبي��د"، الفت��ًا النظ��ر اىل ان "ا�س��باب اعتقاله ال ت��زال جمهولة 
ومل تعل��ن حتى ه��ذه اللحظة".يذكر ان نا�س��طن يف مواقع التوا�س��ل 
االجتماع��ي حتدثوا عن وجود توجيه يق�س��ي باعتق��ال املواطنن او 

ال�س��حفين الذي��ن ينتقدون احلكومة اأو يك�س��فون بع�س امللفات التي 
تخ�س ق�سايا الف�ساد مل�سوؤويل الدولة.

اىل ذلك وّجه جمل�س الق�ساء االأعلى، حماكم التحقيق ب�رشورة توخي 
الدقة يف اإ�سدار مذكرات القب�س ب�سورة عامة واملتعلقة بال�سحفين 

ب�سورة خا�سة، يف حن اأو�سى باإ�سعار نقابة ال�سحفين قبل ذلك.
وقال املتحدث الر�س��مي ملجل�س الق�س��اء االأعلى القا�س��ي عبد ال�ستار 
بريق��دار يف بي��ان له اإن "املجل�س ناق�س يف جل�س��ته ال�ساد�س��ة ع�رشة 
مو�س��وع مذك��رات القب���س ال�س��ادرة م��ن حماك��م التحقيق ال�س��يما 

املتعلقة بال�سحفين".
واأ�س��اف بريقدار اأن "املجل�س وجه ب�رشورة توخي الدقة يف اإ�س��دار 
هذه املذكرات واأو�س��ى بعدم اللجوء اإليها اإال يف االأحوال املن�س��و�س 
عليها يف القانون ومراعاة املادة ]10/2[ من قانون ال�سحفين رقم 
21 ل�س��نة 2011 املتعلقة ب�رشورة اإ�سعار نقابة ال�سحفين عن اأي 

�سكوى تقدم �سد ال�سحفي مرتبطة مبمار�سة عمله".
واأف��اد املتح��دث الر�س��مي ب��اأن "هذا القرار م��ن جملة ق��رارات عديدة 

خطه��ا جمل�س الق�س��اء االأعلى لدع��م حرية التعبري والعمل ال�س��حفي 
املهني وامل�سوؤول يف البالد".

وكان��ت  حمكم��ة الن�رش واالإع��الم رّدت خالل العام املا�س��ي دعاوى 
نحو 80 �سيا�س��يًا وم�سوؤواًل �سّد �س��حفين ومقدمي برامج تلفزيونية 
وهي بن�سبة %98 مما ورد اإىل املحكمة، �سواء كان ذلك على اجلانب 
امل��دين، اأو خ��الل مرحلة التحقي��ق اأو بعد احالة الق�س��ية على حمكمة 
اجلنح. ويقول القا�س��ي حممد حبيب املو�س��وي اإن "حمكمة الن�رش هي 
جترب��ة عراقي��ة فريدة"، الفت��ًا االنتباه اإىل "اإ�س��دارها ق��رارات تخدم 
العمل ال�سحفي وتعّزز احلريات"، وراأى اأن "توجهات الق�ساء العراقي 
يف ه��ذا اجلانب تفوق م��ن الناحية القانونية والواقعية ما موجود يف 
املنطق��ة العربية". ويتابع املو�س��وي، الذي نظر الدع��اوى التحقيقية 
واملدنية لالإعالم طيلة العام املا�سي، اأن "قراراتنا ح�سنت االعالمي 
اإىل ح��د كبري"، ويحّدد اأهم التوجهات التي �س��درت ب�"عدم م�س��وؤولية 
مقدم الرامج عّما يرد على ل�س��ان �س��يوفه يف احل��وارات التلفزيونية 

اأو االإذاعية".

ك�س��ف م�س��در امني م�س��وؤول يف قيادة 
االنب��ار  مبحافظ��ة  اجلزي��رة  عملي��ات 
و�س��اتر  خن��دق  بحف��ر  املبا���رشة  ع��ن 
تراب��ي عل��ى امت��داد ال�رشي��ط احلدودي 
بن العراق و�س��وريا من جه��ة املناطق 
املحررة من ق�س��اء القائم غربي االنبار 
. وق��ال امل�س��در ملرا�س��ل  »اجلورن��ال 
ني��وز« ان" الق��وات االمنية با�رشت حفر 
خندق وو�س��ع �ساتر ترابي على ال�رشيط 
احل��دودي بن العراق و�س��وريا من منفذ 
املناط��ق  حم��اور  اىل  و�س��وال  الولي��د 

املح��ررة م��ن تنظي��م داع�س م��ن اجلهة 
اجلنوبية ال�رشقية لق�س��اء القائم غربي 
االنبار". وا�س��اف ان" الهدف من ان�ساء 
اخلندق وال�س��اتر الرتابي هو ملنع دخول 
العنا���رش االرهابي��ة من �س��وريا ومنع 
ت�س��لل العجالت املفخخة واالنتحارين 
مع تثبيت ابراج مراقبة والر�سد ملتابعة 

التحركات االرهابية ومعاجلتها".
وا�سار امل�س��در اىل ان" اخلندق وال�ساتر 
الرتابي �سيمتد مروراً بق�ساء القائم بعد 
حترير جميع مناطقه و�سوال اىل ناحية 
الرمانة وو�سوال اىل عمق ال�سحراء بن 

االنبار و�سالح الدين"

أسرار ليلة خروجه من السلطة..

واشنطن وباريس قادتا سيناريو نهاية بارزاني.. قريبًا حوار بين بغداد وأربيل لحسم الملفات بصفقة واحدة 

ال توجيه باعتقال "منتقدي" الحكومة والقضاء يتأنى بإصدار مذكرات القبض ضد الصحفيين

لمنع تدفق اإلرهابيين.. خندق وساتر ترابي على الشريط الحدودي بين العراق وسوريا  

عاصمة الخالفة تشكو غزو المياه الثقيلة لمياه 
الشرب وال إجراءات حكومية إلنقاذها

البيشمركة تنسحب من خمس مناطق في نينوى 
لصالح القوات العراقية

بغداد- خاص

بغداد- المحرر السياسي

النجف- آالء الشمري

بغداد- هبة نور الدين
األنبار- عمر الدليمي

 بغداد- متابعة
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أخطاء التحالف الدولي المميتة في العراق.. اتفاقية "صوفا" تلجم الحكومة عن المطالبة بدماء األبرياء! 

التسوق للتنزه  مرض نفسي 
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