
وزير  الثالثاء،  البديري،  علي  احلكمة  تيار  عن  النائب  دع��ا 
اإجازات املطاحن  اإلغاء جميع  اإىل  العاين  التجارة حممد ها�شم 
"خارج  الأخ��رة  النتخابية  احلمالت  فرتة  خالل  منحت  التي 
على  �شيا�شية  �شخ�شيات  "ا�شتيالء"  عن  كا�شفا  ال�شوابط"، 

مطاحن "باأ�شماء وهمية".
"هناك و�شمن حماولت  اإن  وقال البديري يف حديث �شحفي  
الأخ��رة  النتخابات  ف��رتة  خ��الل  ح�شلت  التي  ال��ذمم  ���راء 
فقد ح�شلت حالت  لهم  الأ�شوات  ا�شتمالة  البع�ض  وحماولت 
ال�شوابط  اإجازات فتح مطاحن خارج  ا�شتغالل من خالل منح 
املطاحن  وعدد  واحلاجة  ال�شكان  بعدد  املحددة  وال�شياقات 

املوجودة فعليا".
ت�شببت  القانونية  غر  الإجراءات  "تلك  اأن  اإىل  البديري،  واأ�شار 
بحالة ركود بعمل املطاحن نتيجة لزيادة عددها ب�شكل مهول 
لعدد  الفعلية  احلاجة  من   200% الديوانية  مبحافظة  جتاوز 

املطاحن وبكتب ر�شمية".
واأ�شاف البديري، اأن "تلك الفو�شى ت�شببت بت�ريح اأعداد كبرة 
و�شعهم  على  �شلبي  ب�شكل  اأثر  ما  املطاحن  بتلك  العاملني  من 
املعا�شي"، لفتا اإىل اأن "بع�ض تلك املطاحن مت ال�شتيالء عليها 

من قبل �شخ�شيات �شيا�شية وباأ�شماء وهمية خارج ال�شوابط".
"فتح  اإىل  العاين،  ها�شم  حممد  التجارة  وزي��ر  البديري  ودع��ا 
خالل  منحت  التي  املطاحن  اإج���ازات  جميع  واإل��غ��اء  حتقيق 
وال�شياقات  ال�شوابط  الأخرة خارج  النتخابية  فرتة احلمالت 

وحما�شبة املتوريطن يف هذا امللف اخلطر".
وكالة  التجارة  وزير   ،2017 اآذار   6 يف  اتهم،  البديري  وكان 
اإجازات  مبنحهم  نواب  "اإغراء"  على  بالعمل  اجلميلي  �شلمان 
اأن  الذي عقد يف الربملان، مبينا  ا�شتجوابه  مطاحن لدعمه يف 
املحافظات بداأت ت�شتغيث من حجم املوافقات التي ت�شل اإليها 

لفتح مطاحن جديدة "خارج ال�شوابط".

نائب: سياسيون استولوا على مطاحن "بأسماء وهمية"
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بغداد - الجورنال

المحكمة االتحادية تقضي بعدم دستورية قرار للنظام السابق يتعارض مع حرية االنسان
بارزاني: تنسيق بين الجيش والبيشمركة 

لمواجهة الخطر

نائب عن نينوى: جهات فرضت ضرائب بأثر 
رجعي على المحافظة

محافظة بغداد تنفي إزالة مدرسة وتوضح 
حقيقة عرضها إلنشاء مول

بغداد  اجلورنال:  اكد رئي�ض وزراء اقليم كرد�شتان نيجرفان بارزاين جود تن�شيق 
خالل  ذلك  جاء  الره��اب.  اىل  للت�شدي  العراقي  واجلي�ض  البي�شمركة  ق��وات  بني 
ا�شتقباله فران�شوا هولند، رئي�ض جمهورية فرن�شا ال�شابق و�شديق �شعب كورد�شتان.
ال�شيا�شي  احلظر  رفع  يف  فرن�شا  دور  عاليًا  "قيم  بارزاين  ان  حكومي  بيان  وذكر 
اأربيل  بني  العالقات  اإىل  �شيادته  اأ�شار  كما  كورد�شتان،  اإقليم  على  والدبلوما�شي 
ال�شيد  حلكومة  كورد�شتان  اإقليم  دعم  على  موؤكداً  امل�شاكل،  من  جزء  وحل  وبغداد 
"حتدث  بارزاين  ان  وا�شاف  احلوار".  طريق  عن  امل�شاكل  وحل  عبداملهدي  عادل 
عن وجود خطر عودة داع�ض للظهور، م�شرا اإىل اأن هناك الآن تن�شيقًا بني اجلي�ض 
العراقي والبي�شمركة لغر�ض التو�شل اإىل اآلية ملواجهة ذلك اخلطر، واإىل جانب ذلك 

هناك حوار بني اأربيل وبغداد حلل امل�شاكل يف جمالت اأخرى".

بغداد - اجلورنال: اأكد النائب عن حمافظة نينوى، حممد اقبال، ا�شتمرار القرارات 
اإن�شانية  لنكبة  تعر�شهم  رغم  املحافظة  اأبناء  بحق  املدرو�شة  "غر  احلكومية 
ال�شعيفة  التخ�شي�شات  "رغم  انه  بيان  يف  اإقبال  واأ�شاف  وخدمية".  واجتماعية 
التي اقرتها احلكومة لعمار املحافظة يف املوازنة الحتادية لعام ٢٠١٩ اأ�شدرت 
بع�ض اجلهات قرارات تلزم املواطن بدفع �رائب باثر رجعي يف �شنوات اختطاف 
يعي�شها  التي  ال�شعبة  والن�شانية  املعي�شية  احلالة  رغم  داع�ض  قبل  من  املحافظة 
اأبناء املحافظة". ودعا "رئي�ض الوزراء للقيام مبهامه و انهاء حالة فو�شى القرارات 
�شد حمافظة نينوى واإلغاء ال�رائب مع ت�شجيع ال�شتثمارات يف املحافظة التي 
من �شانها اإعادة احلياة للمدينة". ومل يو�شح اإقبال يف بيانه هذه اجلهات وقيمة 

ال�رائب وامل�شمولني بها. 

نفت حمافظة بغداد ما تداولته بع�ض و�شائل العالم بخ�شو�ض �شدور اأوامر اإحالة 
احدى مدار�ض العا�شمة بغداد والتابعة ملديرية الكرخ الثانية اىل ال�شتثمار لإن�شاء 

مركز جتاري }مول{.
امل�شاري  �شبار  الرتبية  ل�شوؤون  املحافظ  معاون  عن  املحافظة  لعالم  بيان  ونقل 
قوله ان "حمافظة بغداد مهتمة ب�شكل كبر مبلف الرتبية ودعم القطاع الرتبوي يف 
العا�شمة وان مو�شوع احالة احدى مدار�ض العا�شمة والتابعة ملديرية تربية الكرخ 

الثانية لال�شتثمار هو غر دقيق وعار عن ال�شحة".
اآيلة لل�شقوط اذ مت التاأكد من هذا المر بعد قيام  "هذه املدر�شة  اأن  وبني امل�شاري، 

اللجنة التابعة لوزارة الرتبية باأجراء الك�شف عليها".
جامعة  يف  ال�شت�شاري  واملكتب  املحافظة  من  م�شرتكة  جلنة  اإر�شال  "مت  واأ�شاف 
وت�شكل  لل�شقوط  اآيلة  انها  اي�شا  وتبني  املدر�شة  على  الك�شف  اجراء  مت  حيث  بغداد 
اإ�شدار  الرتبية  مديرية  ا�شطر  مما  للتدري�ض  ت�شلح  ول  الطالب  على  حقيقيا  خطرا 

الوامر باإخالئها". 
فيديو  مقطع  ن�رت  الإجتماعي  التوا�شل  ومواقع  الع��الم  و�شائل  بع�ض  وكانت 
يظهر فيه طالب مدر�شة }اأم اأمين{ يف حي اجلهاد غربي بغداد يحتجون �شد اإزالة 

املدر�شة "لغر�ض بيع قطعة الأر�ض لإن�شاء مركز جتاري".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

احلكومة  على  مت�شاعدة  �شغوط  مع  ذل��ك  وي��رتاف��ق 
ا�شتقبال  على  للموافقة  خمتلفة،  دول  من  العراقية 
وحماكمتهم  "داع�ض"  عنا�ر  من  الأجانب  املقاتلني 
اأوروبية  دول  حما�شة  عدم  مع  خ�شو�شًا  العراق،  يف 
مع  التنظيم،  يف  انخرطوا  الذين  مواطنيها  ل�شتعادة 
خ�شو�شًا  ه��وؤلء،  مبحاكمة  بغداد  تقبل  باأن  توقعات 
بعدما نقلت وكالة "فران�ض بر�ض" ، عن م�شدر حكومي 
مقاتاًل   14 ت�شّلمت  العراقية  ال�شلطات  اإن  قوله  عراقي، 

الرئي�ض  واأك��د  "ق�شد".  من  "داع�ض"  تنظيم  يف  فرن�شيًا 
الفرن�شي  نظره  لقائه  بعد  �شالح،  برهم  ال��ع��راق��ي 
�شتحاكم  بالده  اأن  اأم�ض،  باري�ض  ماكرون يف  اإميانويل 
املواطنني الفرن�شيني الذين ت�شلمتهم من "ق�شد" مبوجب 

اأحكام القانون العراقي.
وك�شف م�شوؤول عراقي ، عن �شغوط غربية على حكومة 
بالده من اأجل القبول با�شتقبال ما بني 400 اإىل 600 
م�شلح من عنا�ر التنظيم من جن�شيات اأجنبية، اأبرزها 
وجن�شيات  والكندية  والربيطانية  والأملانية  الفرن�شية 
اأوروبية اأخرى، اإ�شافة اإىل جن�شيات عربية، كال�شعودية 

واملغربية والتون�شية والأردنية وامل�رية. لكنه اأ�شار اإىل 
اأن "الدول الغربية وحدها هي التي تتحرك الآن لإقناع 
الرابعة  للمادة  وفقا  لديه  وحماكمتهم  بت�شلمهم  العراق 
البالد".  يف  به  املعمول  الإره��اب  مكافحة  قانون  من 
اإىل  اأن يتحّول املو�شوع  امل�شوؤول عن قلقه من  واأعرب 
الأمركية  الإدارة  بني  واجلذب  ال�شد  مع  بحت  �شيا�شي 
ال�شيا�شية  الكتل  ت�ريحات  وبني  عدة،  اأوروبية  ودول 
�شفارات  اأن  م��وؤك��داً  اخل��ي��ار،  لهذا  الراف�شة  العراقية 
م�شتويات  عدة  على  حتركات  جتري  بغداد  يف  اأوروبية 
الكتل  "اعرتا�ض  اأن  واأو�شح  اأي��ام.  منذ  الإط��ار  هذا  يف 

ال�شيا�شية على ا�شتقبال العراق للمقاتلني غر العراقيني 
م�شابه  �شيناريو  من  خماوف  عن  �شادر  وحماكمتهم، 
مئات  وحترير   2013 عام  غريب  اأب��و  �شجن  لقتحام 
ال�شجناء منه، اأو ما ح�شل يف �شجن بادو�ض يف املو�شل 
الذي ُحررت منه قيادات بارزة يف تنظيم   2014 عام 
القاعدة كانت معتقلة منذ �شنوات وبعد حتريرها بايعت 
تنظيم داع�ض". وو�شط اختالف ردود الفعل ال�شيا�شية يف 
بغداد جتاه هذا امللف وعدم ت�ريح احلكومة العراقية 
العراقيني  غر  "داع�ض"  مقاتلي  ح��ول  وا�شح  ب�شكل 
اأنهم  هو  املرجح  اأن  برملانيون  يوؤكد  اأ�رهم،  حتى  اأو 

تبقى يف خميم  العراق، فيما عائالتهم  �شيحاكمون يف 
الهول ال�شوري يف الوقت احلايل.

وك�شف ع�شو جلنة الأمن والدفاع يف الربملان العراقي، 
اأنهم  اإىل  تذهب  امل��وؤ���رات  كل  اأن  عن  طعمة،  عمار 
�شُيحاكمون داخل العراق، ووفقًا للقانون العراقي، مهما 
على  تعرت�ض  اأن  دولة  لأي  يحق  ول  جن�شياتهم،  كانت 
نوع احلكم. واأ�شار اإىل اأن "العراق ميتلك قاعدة بيانات 
عمليات  يف  باآخر  اأو  ب�شكل  متورط  معظمهم  اأن  ُتظهر 
واأن�شطة اإرهابية �شد العراقيني، لذا �شيتم ت�شّلم الأجانب 
�شد  مبا�ر  غر  اأو  مبا�ر  ب�شكل  بجرائم  املتورطني 

العراقيني من اجلرائم املو�شوفة يف القانون العراقي".
اأما ع�شو اللجنة القانونية الربملانية حممود مال طالل، 
فاأو�شح  اأن ت�شّلم العراق لعنا�ر م�شلحة اعُتقلوا داخل 
الأم��ن  تهدد  اأعمال  يف  تورطهم  ب�شبب  يكون  �شورية 
اإطار  يف  �شوى  حماكمتهم  تتم  ولن  العراقي،  الوطني 
الأمر  حيال  الدول  �شغوط  اأن  معترباً  العراقي،  القانون 
فيها جانب �شيا�شي، لكن العراق �شيتعامل مع املو�شوع 

من منطلق قانوين واأمني قبل كل �شيء.
احلدود  من  مقربة  "داع�ض" على  مقاتلي  احتجاز  ويتم 
النظام  لقوات  �شابق  مع�شكر  داخل  ال�شورية  العراقية 
عن  كيلومرتاً   20 نحو  يبعد  البوكمال،  يف  ال�شوري 
"ق�شد"  من  م�شددة  حلرا�شة  ويخ�شع  العراقية،  احلدود 
الن�شاء  من  كبر  عدد  نقل  مت  بينما  اأمركية،  وق��وات 
الباغوز  يف  وم�شجدين  ابتدائية  مدار�ض  اإىل  والأطفال 
منهم،  مواطنيه  العراق  يت�شلم  اأن  وينتظر  موؤقت،  ب�شكل 
الهول  خميم  اإىل  منهم  العراقيني  غر  نقل  يرجح  بينما 

ال�شوري.
ت�شّلمتهم  الذين  العراقيني  حماكمة  تبداأ  اأن  وُيتوَقع 
للتعرف  معهم  التحقيقات  انتهاء  بعد  �ريعًا،  بغداد 
على م�شوؤولياتهم يف التنظيم واجلرائم املتورطني فيها. 
واأكد م�شوؤول حملي يف بلدة القائم احلدودية مع �شورية، 
الذين  العنا�ر  من  عدد  مع  التقى  اأنه  الأنبار،  غربي 
الأمركي  اإن اجلانب  الأحد، وقالوا  ت�شّلمتهم بغداد يوم 
اأن يتم ت�شليمهم  حقق مع ق�شم منهم داخل �شورية قبل 
ما  قياديون  اأنهم  ُيعَتقد  اآخرين  هناك  واأن  العراق،  اإىل 
اأن  اإىل  الأمركيني يخ�شعون للتحقيق، لفتًا  زالوا لدى 
معظمهم يف و�شع �شحي �شيئ واأكدوا اأنهم اأم�شوا اأيامًا 

يعي�شون على املاء وال�شكر وبع�ض النباتات.

ضغوط غربية لمحاكمة عناصر "داعش" األجانب في العراق
بغداد - متابعة

ق�شت املحكمة الحتادية العليا بعدم د�شتورية قرار 
ل�"جمل�ض قيادة الثورة املنحل"، موؤكدة تعار�شه مع 
ال�شلطات  بني  بالف�شل  املتعلقة  الد�شتورية  امل��واد 

وا�شتقالل الق�شاء، و�شون حرية الإن�شان وكرامته.
يف  ال�شاموك  اإيا�ض  املحكمة  با�شم  املتحدث  وقال 
العليا عقدت جل�شتها  "املحكمة الحتادية  اإن  بيان، 
الق�شاة  وح�شور  املحمود  مدحت  القا�شي  برئا�شة 
حمكمة  قا�شي  قدمه  طعنًا  ونظرت  كافة  الأع�شاء 
الب�رة  ا�شتئناف  رئ��ا���ش��ة  يف  ال��ك��م��ارك  حتقيق 
الحتادية للطعن بالفقرة )2( من قرار جمل�ض قيادة 

الثورة )املنحل( رقم )76( ل�شنة 1994".

اأخ��الء  منعت  بها  املطعون  "الفقرة  اأن  واأ���ش��اف 
التحقيق  دوري  يف  تهريب  جرمية  يف  املتهم  �شبيل 
يف  حا�شم  حكم  ق��رار  ���ش��دور  بعد  اإل  واملحاكمة 
يف  الأ�شل  اأن  وجدت  "املحكمة  اأن  مبينًا  الدعوى"، 
املتهم الرباءة حتى تثبت اأدانته يف حماكمة قانونية 
عادلة وذلك مبوجب حكم املادة )19/ خام�شًا( من 
حرية  واأن   2005 ل�شنة  العراق  جمهورية  د�شتور 
/37( املادة  حلكم  وفقًا  م�شانة  وكرامته  الإن�شان 

اوًل/اأ( من الد�شتور".
ذهبت  العليا  الحتادية  "املحكمة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار، 
اأن ينظمها قانون  الإن�شان يجب  اأن حجز حرية  اإىل 
توقيف  يف  القانوين  املوقف  تقدير  للق�شاء  يرتك 
املتهم اأو اأخالء �شبيله بكفالة �شامنة وفقًا جل�شامة 

لأحكام  تطبيقًا  وظروفه  املتهم  ومكانة  اجلرمية 
املواد )19/ اأوًل( و )88( و)47( من الد�شتور التي 
وقراراته  اأحكامه  باتخاذ  الق�شاء  با�شتقالل  ق�شت 
بني  الف�شل  ومببداأ  القانون،  لغر  عليه  �شلطان  ول 

ال�شلطات كل يف جمال اخت�شا�شها".
وبني، اأن "املحكمة الحتادية العليا ذكرت اأن امل�رع 
ومبوجب قانون �شدر وفق اأ�شوله وهو قانون اأ�شول 
املحاكمات اجلزائية رقم )23( ل�شنة 1971 قد نظم 
العامة  امل�شلحة  ت�ريعه  يف  متوخيًا  دقيق  ب�شكل 
 )109( امل��ادت��ني  يف  وذل��ك  ال�شخ�شية،  واحل��ري��ة 
يجوز  ل  التي  اجلرائم  حددتا  بحيث  منه  و)110( 
اأخالء ال�شبيل فيها بكفالة وجّوزتا اأخالء ال�شبيل يف 
قا�شي  اإىل  ذلك  يف  تقديره  تاركة  الأخ��رى  اجلرائم 

املو�شوع يف مرحلتي التحقيق واملحاكمة".
اأك��دت  العليا  الحت��ادي��ة  "املحكمة  اأن  وا�شتطرد، 
خطورة  مدى  يقدر  ال��ذي  هو  املو�شوع  قا�شي  اأن 
املتهم  خطورة  ومدى  املتهم  اإىل  امل�شندة  اجلرمية 
اأو تاأثره علي �شر التحقيق واملحاكمة اإذا ما اأخلي 
�شبيله بكفالة �شامنة وم�شمونة الغر�ض، اأما تقييده 
وب�شكل مطلق كما هو احلال يف الفقرة )2( من قرار 
جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم )76( ل�شنة 1994 
فهو خمالف للمواد الد�شتورية الوارد ذكرها يف هذا 
"املحكمة الحتادية العليا وبناًء  اأن  القرار". وتابع، 
على ما تقدم قررت احلكم بعدم د�شتورية الفقرة )2( 
من قرار جمل�ض قيادة الثورة املنحل رقم )76( ل�شنة 

."1994

بغداد - الجورنال

في سجن التاجي الواقع 

على بعد 30 كيلومتراً شمالي 

العاصمة بغداد، تجري 

ومنذ عدة أيام عمليات 

تأهيل واسعة في أقسام 

السجن، بينها توسعة 

عدد من أقسام اإليواء 

والزنازين وتعزيز اإلجراءات 

األمنية في محيطه، وسط 

ترجيحات أن يكون ذلك 

استعداداً الستقبال المئات 

من مقاتلي تنظيم "داعش" 

العراقيين، الذين تسّلمتهم 

بغداد من الفصائل الكردية 

المسلحة في سورية، من 

دون أن يرد حول ذلك أي 

تأكيد من بغداد.


