
�أن�سام  كند�  �ملقيمة يف  �لعر�قية  �ملهند�سة  �آمنت  لطاملا 
�إن�ساين مبني على حب  �لنعيمي �أن �لعمل �لتطوعي نهج 
حياتهم.  تغيري  يف  و�لرغبة  �لآخرين  وم�ساعدة  �خلري 
كند�  من  �مل�ساعد�ت  لإي�سال  �أن�سام  حماولت  �أن  ورغم 
تكلل  مل  �لعر�ق  د�خل  �لنازحني  من  جلدتها  �أبناء  �إىل 
عن  يثنها  مل  هذ�  فاإن  �لأمني،  �لو�سع  لتدهور  بالنجاح 
�إيجاد �سبيل �آخر للتو��سل مع �لالجئني د�خل كند�، عرب 
خريية  جمعية  يف  عر�قيات-  �سيد�ت  -برفقة  تطوعها 
�لأطعمة  م��ن  خ��ال  جمتمع  نحو  "�لطريق  ��سم  حتمل 
�ملهدورة". بد�أت فكرة �جلمعية �لتي �أطلقتها �ل�سيدة ليلو 
�لعر�قيات، مع تز�يد  �أتاكو جايفا وعدد من �ملتطوعات 
�لأخرية،  �لآون��ة  يف  كند�  �إىل  �لقادمني  �لالجئني  �أع��د�د 
ومعاناتهم من �أجل تاأمني لقمة �لعي�ش. هذ� �لأمر دفعهن 
للتن�سيق مع متاجر �لأغذية و�ملطاعم للح�سول على ما 
وو�سعه  لال�ستهالك،  �ل�سالح  �لطعام  من  لديها  يفي�ش 
وهي  �لالجئون،  يقطنه  �لذي  �حلي  و�سط  ثالجة  د�خل 
متاحة لهم ب�سكل يومي. وجدت جايفا �أن م�ساركة عدد 
فريق  على  �لتعاون  روح  �أ�سفى  �لعر�قيات  �ل�سيد�ت  من 
�إىل  �لثالجات  عدد  و�سل  وبف�سلهن  �لتطوعي،  �لعمل 

ثالث �سمن �أحياء �سكنية قرب مدينة تورنتو.
هذ� �لعمل �خلريي يتطلب زيادة يف عدد �لثالجات وعدد 
�سبيح  ولء  �ملتطوعة  �إليه  دعت  ما  وهذ�  �ملتطوعني، 
�لتي قدرت �ملعدل �ليومي لأعد�د �مل�ستفيدين بنحو ع�رش 

عو�ئل.
�أكرب  �سيح�سل  و�ملتطوعني  �لثالجات  عدد  زيادة  وعرب 
عدد من �لالجئني على �ملوؤن �لغذ�ئية يف مدن �أخرى، �إىل 
جانب �مل�ساهمة يف ن�رش ثقافة جمع �لطعام قبل �إهد�ره 

وتوزيعه على �ملحتاجني.
ويكر�ش فريق �جلمعية جهوده يف متابعة �حلاجة �ملا�سة 
يف  �لإعالنات  و�إعالمهمعرب  معهم  بالتو��سل  لالجئني 
�ملر�كز �ملجتمعية و�لأ�سو�ق و�ملطاعم وو�سائل �لتو��سل 

�لجتماعي؛ عن موقع �لثالجة.
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بغداد -  متابعة

200 مقبرة توثق وحشية داعش في العراق
نائبة تطالب رئيس الوزراء بالتعهد بتنفيذ 

تعديالت البرلمان على الموازنة العامة

ارتفاع معدل التحرش واالعتداء الجنسي ضد 
النساء في اقليم كردستان

ديالى.. أنقاذ عائالت حاصرتها السيول شرق 
بعقوبة

بغد�د – �جلورنال : طالبت �لنائب عن حتالف �سائرون ماجدة �لتميمي رئي�ش �لوزر�ء 
عادل عبد �ملهدي �لتعهد خطيا بتنفيذ �لتعديالت �لتي �سي�سمنها �لربملان يف �ملو�زنة 

�لعامة .
وقالت يف موؤمتر �سحفي �ن �لربملان �سوت على �لربنامج �حلكومي �لذي ينبغي �ن 
نر�ه �سمن �ملو�زنة وفل�سفة �لدولة ينبغي �ن تكون يف �ملو�زنة. م�سرية �ىل �ن جميع 
روؤ�ساء �لوزر�ء لديهم جن�سية �خرى ومل جند �ي منهم جاء لنا بروؤية تلك �لدولة باعد�د 

�ملو�زنة .
�ملو�طن  ح�سة  و�ظهار  متكامل  تنظيم  فيه  يكن  مل  �لت�سغيلي  �جلانب  �ن  و�و�سحت 
�جلانب  �ما  معي�سته.  يوؤمن  مل  و�لخ��ر  رو�ت��ب   ٣ على  يح�سل  �سخ�ش  .فكيف  �لو�حد 
�ل�ستثماري فنجد م�ستثمر� يعمل بامو�ل �لعر�ق ولي�ش بامو�له وممثل �حلكومة يقول 

لنريد �رجاع �ملو�زنة ".
��سبوعني  مدة  وخالل  و�لربملان  �حلكومة  من  م�سرتكة  جلنة  تكليف  نريد  و��سافت 
ت�ستكمل عملها ب�سكل مهني وكذلك تقدمي �حل�سابات �خلتامية ل�ست �سنو�ت وت�ستكمل 

باقي �لمور و�ملالحظات �ملرتبطة بها.

�قليم  يف  �مل��ر�أة  �سد  �لعنف  ملو�جهة  �لعامة  �ملديرة  �أعنت  �جلورنال:   - بغد�د 
و�لعنف �سد  �جلن�سي  و�لعتد�ء  �لتحر�ش  �رتفاع معدل  كرد�ستان كورده عمر، عن 
�لن�ساء  خالل �لعام �حلايل يف �لقليم، م�سرية �ىل ت�سجيل �كرث من 7000 دعوى 
ق�سائية يف هذ� �ملجال. وقالت عمر يف موؤمتر �سحفي �نه مقارنة بالعام �ملا�سي 
 ،2018 �رتفعت خالل عام  قد  �لن�ساء  �جلن�سي على  و�لتحر�ش  �لعتد�ء  ن�سبة  فان 

عازية �ل�سبب يف ذلك �ىل عدم وجود وعي كامل د�خل �ملجتمع �لكوردي.
و�لعتد�ء  �لتحر�ش  ب�ساأن  قانونية  دعوى  �آلف   7 من  �كرث  ت�سجيل  �ىل  و��سارت 

�جلن�سي و�لعنف يف �ملحافظات �لربع يف �قليم كورد�ستان.
وب�ساأن �لعنف �سد �ملر�أة قالت عمر �نه يتعني �ن يكون لالعالم دور يف ن�رش �لوعي 
د�خل �ملجتمع مبا يخ�ش هذ� �ملجال، م�سرية �ىل بث �عمال در�مية و�فالم حتفز 
على �لعنف �ل�رشي. و��سافت �ن بع�ش �لعمال �لدر�مية ت�ساعد �لرجل و�ملر�أة على 
ممار�سة �لعنف �حدهما �سد �لخر، منوهة �ىل رف�ش مثل هكذ� �عمال فنية، و�لعمل 
يف �مل�ستقبل على �جر�ء مر�جعة على حمطات حملية، و�لتعامل معها وفق �لقانون.

  بغد�د -  �جلورنال: �أكد م�سوؤول حملي يف دياىل عن �خالء كافة �لعو�ئل �ملحا�رشة 
ب�سبب �ل�سيول يف قرى �لند� من قبل طري�ن �جلي�ش .

�لتابعة  �ملروحيات  �ن  منديل  لناحية  �ملحلي  �ملجل�ش  ع�سو  �ملندلوي  حيدر  وقال 
لطري�ن �جلي�ش جنحت من �أنقاذ �لعو�ئل �ملحا�رشة يف ع�رش قرى زر�عية �سمن حو�ش 
�لند� �رشق بعقوبة ب�سبب �ل�سيول �ملائية �ملتدفقة من �حلدود �لعر�قية �لير�نية .د�عيا 
�لدعم �ىل تلك  �لدولية و�ملحلية �ىل تقدمي  �ل�سلطات �حلكومية يف دياىل و�ملنظمات 

�لعو�ئل �ملت�رشرة .
و��ساف �ن �ل�سيول �ملائية �ملتدفقة من �ير�ن �سوب �ملناطق �حلدودية �رشق بعقوبة 
هي �لقوى منذ ثالثني عاما . متوقعا �ن ت�سهد �ل�ساعات �لقليلة �ملقبلة �سيول مائية 

قوية قادمة من �ير�ن جتتاح قرى ناحيتي قز�نية ومنديل �حلدوديتني.
وكانت �ل�سيول �ملائية �ملتدفقة من �حلدود �لير�نية قطعت �لطريق �لر�بط بني بلدروز 

- منديل و قز�نية - بلدروز �رشق بعقوبة .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

و�أو�سح �أن �أع�ساء �لربملان مل يتمكنو� من �ختيار 
�أكرث  �أن  مو�سحًا  �لت�رشيعية،  لل�سلطة  جديد  رئي�ش 
ما  باملن�سب،  طالبت  كردية  �سيا�سية  كتلة  من 
حتى  مفتوحة  �جلل�سة  �إبقاء  �إىل  �ل�سن  رئي�ش  دفع 
رئي�ش  ��سم  على  �لت��ف��اق  حني  �إىل  �آخ��ر  �إ�سعار 
�إنه  حممد  ريفنك  قال  ذلك،  �إىل  �جلديد.  �لربملان 
من  ع��دة،  كردية  كتل  قبل  من  موقعا  طلبا  ت�سلم 
بينها "�حلزب �لدميقر�طي للكرد�ستاين"، و"�لحتاد 
�أجل  من  �لتغيري"  و"حركة  �لكرد�ستاين"،  �لوطني 
�لعر�ق  كرد�ستان  لربملان  رئي�ش  �ختيار  تاأجيل 
�لقوى  ب��ني  للتفاهم  �سيغة  �إىل  �لتو�سل  حل��ني 
على  �لطلبات  هذه  عر�ش  �أنه  مو�سحا  �لكردية، 
�أع�ساء �لربملان �لذين �سوتو� باملو�فقة بالأغلبية 
رئي�ش  �ختيار  حتى  مفتوحة  �جلل�سة  �إبقاء  على 
كتلة  رئي�ش  قال  �ل�سياق،  ويف  ونائبيه.  �لربملان 
"�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين" يف برملان �إقليم 
�لقوى  على  �إن  هور�مي،  هيمن  �لعر�ق،  كرد�ستان 
�لكردية �لإ�رش�ع يف ت�سكيل حكومة �لإقليم، وتفعيل 
عمل �لربملان، مطالبا، خالل موؤمتر �سحايف عقد 
يف �أربيل، بفتح �سفحة جديدة مع جميع �لأطر�ف 
�لكردية.  و�سدد على �رشورة ت�سكيل حكومة كردية 
�لعمل  مو��سلة  �إىل  تهدف  كتلته  �أن  مبينا  قوية، 
يف توفري �خلدمات و�لعي�ش �لرغيد لل�سعب و�إجر�ء 
و�لقت�سادي  �لإد�ري  �لنظام  على  �سامل  �إ�سالح 
و�ملايل من �أجل حت�سني �لو�قع �خلدمي و�ملعي�سي، 
لرو�تب  �لإجباري  �لدخار  عملية  �إنهاء  �إىل  د�عيًا 
�ملوظفني، وتوفري فر�ش عمل للعاطلني. ولفت �إىل 
�أن قيادة "�حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين" �ستقوم 
عليا  جلنة  بت�سكيل  �ملقبلة  �لقليلة  �لأي��ام  خالل 
�إقليم كرد�ستان  �ل�سيا�سية يف  �لقوى  بزيارة  تقوم 

�حلو�ر  هو  ذلك  من  �لهدف  �أن  مو�سحا  �لعر�ق، 
�أكد  �جلديدة. من جهته،  �حلكومة  ت�سكيل  �أجل  من 
�لكرد�ستاين"،  �لوطني  "�لحتاد  با�سم  �ملتحدث 
حو�ر�ت  باإجر�ء  بد�أ  حزبه  �أن  بريه،  �أحمد  �سعدي 
خالل  مبينًا،  �جلديدة،  �لكردية  �حلكومة  ت�سكيل 
�لأيام  خالل  �سيقوم  �حلزب  �أن  �سحايف،  موؤمتر 
�لعاملة  �لأحز�ب  مع  لقاء�ت  �سل�سلة  بعقد  �ملقبلة 

�إىل  �لتو�سل  �أج���ل  م��ن  �ل��ع��ر�ق  ك��رد���س��ت��ان  يف 
�لإقليم. وعربت  لت�سكيل حكومة  نهائية  تفاهمات 
رف�سها  عن  �لكورد�ستاين  �ل�سالمي  �لحتاد  كتلة 
على �بقاء �جلل�سة �لوىل لربملان �قليم كورد�ستان 
موعد  حتديد  �ىل  د�عية  مفتوحة،  �جلديدة  بدورته 
�حلكومة  وت�سكيل  للربملان  رئا�سة  لختيار  قريب 
�جلديدة يف �لقليم. وقال ع�سو �لكتلة عبد �ل�ستار 

جميد يف موؤمتر �سحفي يف برملان �لقليم، "�نهم 
رئي�ش  �نتخاب  من  �جلل�سة  ه��ذه  يف  يتمكنو�  مل 
�ن  يجوز  "ل  �نه  و��ساف  له".  ون��و�ب  للربملان 
�لدورة  �سيناريو  ُيعاد  و�ن  مفتوحة  �جلل�سة  تبقى 
�ل�سابقة عندما بقيت �جلل�سة �لوىل مفتوحة ل�ستة 
"على �لقل حتديد موعد  ��سهر". و�ردف جميد �نه 
رئا�سة  لنتخاب  �ل�سيا�سية  �لكتل  به  تلتزم  قريب 

�جلديدة  �لت�سكيلة  على  �لت�سويت  وثم  للربملان 
حلكومة �لقليم". وقال رئي�ش �ل�سن ريفنك حممد، 
تتقدمها  كتلة  عدة  قبل  من  موقعا  طلبا  ت�سلم  �نه 
و�لتغيري،  �لوطني  و�لحت��اد  �لدميقر�طي  �حل��زب 
�لتو�سل  حلني  �لربملان  رئي�ش  �ختيار  لتاأجيل 
حممد  وعر�ش  �لكتل.  بقية  بني  تفاهمية  ل�سيغة 
�لذي حظي بت�سويت  �لطلب على �ع�ساء �لربملان 

�لغلبية.
�لوىل مفتوحية حلني  �جلل�سة  �ل�سن  رئي�ش  و�بقى 
�خلام�سة  ل��ل��دورة  ج��دد  ونائبني  رئي�ش  �ختيار 
قانون   )48( �ملادة  لربملان كورد�ستان. وبح�سب 
�لنتخابات يف �لقليم فان �ختيار رئي�ش �لربملان 
ونائبه و�سكرتريه يكون با�سو�ت �لغلبية �ملطلقة.
من جهة �خرى علن �ملتحدث با�سم �لحتاد �لوطني 
�لكورد�ستاين، �سعدي �أحمد بريه، �لثالثاء، عن عقد 
�جتماع مع �حلزب �لدميقر�طي �لكورد�ستاين خالل 
�جلديدة  �حلكومة  ت�سكيل  لبحث  �ملقبلة  �لأي��ام 
وعدة م�سائل �أخرى. وقال بريه يف موؤمتر �سحفي 
�لكورد�ستاين  �لدميقر�طي  �حلزب  مع  "�سنجتمع 
"�لعمل  �أن  خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة".  و�أ�ساف 
ي�سب  �لدميقر�طي  و�حلزب  �لحتاد  بني  �مل�سرتك 
من  �لرغم  "على  وتابع:  كورد�ستان".  �سالح  يف 
لكن  �لنظر،  وجهات  يف  �لختالف  بع�ش  وج��ود 

�لتقارب بني �جلانبني �سيتحقق عرب �حلو�ر".
وم�����س��ى �مل��ت��ح��دث ب��ا���س��م �لحت�����اد �ل��وط��ن��ي 
�رشوط  �أي  لدينا  "لي�ست  بالقول:  �لكورد�ستاين 
ب�ساأن �مل�ساركة يف ت�سكيل �حلكومة، ويف �ملقابل 
نحن نرف�ش �إمالء �ل�رشوط علينا من قبل �لأطر�ف 
عقد  كورد�ستان  برملان  �أن  �إىل  ي�سار  �لأخرى".  
�ليوم �أوىل جل�ساته �لتي �سهدت �أد�ء �لنو�ب �لق�سم 
عدم  ب�سبب  مفتوحة،  �جلل�سة  �إبقاء  ومت  �لقانوين، 
تو�سل �لكتل �ل�سيا�سية لتفاق ب�ساأن �نتخاب هيئة 

برلمان كردستان يفشل في اختيار رئيسه.. خالفات سياسية
بغداد -  الجورنال

مقربٍة   200 من  �أك��رث  �أن  �ملتحدة،  �لأمم  �أعلنت 
مت  قد  �ل�سحايا  من  �لآلف  رف��ات  ت�سّم  جماعيٍة 
تنظيم  عليها  ي�سيطر  ك��ان  مناطق  يف  �كت�سافها 
�أ�سدرته  تقرير  و�سلط  �لعر�ق.  يف  �لإرهابي  د�ع�ش 
حملة  تركة  على  �ل�سوء  �لثالثاء،  �ملتحدة،  �لأمم 
�لإرهاب و�لعنف �ل�سعو�ء �لتي �سنها تنظيم د�ع�ش، 
�أجل ك�سف �حلقيقة وحتقيق  �ل�سحايا من  ودعو�ت 
مل�ساعدة  �ملتحدة  �لأمم  بعثة  ووث��ق��ت  �ل��ع��د�ل��ة. 
�لأمم  يف  �لإن�سان  حقوق  ومكتب  )يونامي(  �لعر�ق 
�جلماعية  للمقابر  موقعًا   202 وج��ود  �ملتحدة 
�لدين  و���س��الح  وك��رك��وك  نينوى  حمافظات  يف 
�ل�سمالية و�لغربية من �لبالد،  و�لأنبار، يف �لأجز�ء 

�أكرث من ذلك بكثري. وح�سب  �أنه قد يكون هناك  �إل 
�لإجمايل  �لعدد  حتديد  �ل�سعب  فاإن"من  �لتقرير، 
�أن  كما  �ملقابر،  ه��ذه  يف  �ملدفونني  لالأ�سخا�ش 
ثمان  على  يحتوي  �ملو�سل  غرب  يف  موقع  �أ�سغر 
فجوة  موقع  هو  �أكربها  �أن  ُيعتقد  حني  يف  جثث، 
�لآلف".  ت�سم  قد  و�لتي  �ملو�سل  جنوب  �خل�سفة 
�أن  ميكن  �مل��و�ق��ع  �أن"هذه  على  �لتقرير  وي�سدد 
يف  للم�ساعدة  ح�سا�سة  جنائية  مو�د  على  حتتوي 
حتديد هويات �ل�سحايا و�لتو�سل لفهٍم حول حجم 
"�لأدلة  �إن  �لتقرير  يف  وجاء  �رُتكبت.  �لتي  �جلر�ئم 
�ستكون حموريًة  �ملو�قع  يتم جمُعها من هذه  �لتي 
ق�سائيٍة  ومالحقاٍت  حتقيقاٍت  �إج��ر�ِء  �سمان  يف 
و�إد�ناٍت تّت�سُم بامل�سد�قية ووفقًا للمعايري �لدولية 
لأ�سول �ملحاكمات". و��ستوىل تنظيم د�ع�ش ، خالل 

�أول/  وكانون   2014 يونيو  حزير�ن/  بني  �لفرتة 
�لعر�ق.  من  و��سعة  مناطق  على   ،2017 دي�سمرب 
�ملتحدة  لالأمم  �لعام  لالأمني  �خلا�ش  �ملمثل  وقال 
يف �لعر�ق يان كوبي�ش �إن "مو�قع �ملقابر �جلماعية 
�ملوّثقة يف تقريرنا هي �ساهٌد على �خل�سائر �لب�رشية 
�ملروعة و�ملعاناة �لعميقة و�لوح�سية �ل�سادمة، و�إن 
يف  �لكبرية  �خل�سائر  بتلك  �ملحيطة  �لظروف  حتديد 
�لأ�رش  �إقامة  �أجل  من  مهمة  خطوة  �سيكون  �لأرو�ح 
للحد�د و�سعيها لنيل حقها بك�سف �حلقيقة وحتقيق 
�ملتحدة  لالأمم  �ل�ساميُة  �ملفو�سُة  وقالت  �لعد�لة". 
تنظيم  "جر�ئم  �إن  با�سيليه  مي�سيل  �لإن�سان  حلقوق 
�لعناوين  تت�سدر  تعد  مل  �لعر�ق  يف  �ملروعة  د�ع�ش 
�لرئي�سية، �إل �أن �سدمة �أ�رش �ل�سحايا ما ز�لت قائمة، 
و�لأطفال  و�لرجال  �لن�ساء  من  �لآلف  ي��ز�ل  ل  �إذ 

جمهويل �مل�سري". ويدعو �لتقرير، من بني تو�سياته، 
عمليات  يف  �لتخ�س�سات  متعدد  نهج  �إىل"�تباع 
متخ�س�سني  مب�ساركة  و�لأدل��ة  �لرفات  ��ستخر�ج 
وخرب�ء  بالأ�سلحة  �لتلوث  كخرب�ء  �خلربة،  ذوي  من 
وطالب  �جلرمية".  م�����رشح  وحمققي  �ملتفجر�ت 
�ل�سحايا وعملية  ب�"�تباع منهج يركز على  �لتقرير 
�لعر�قيني  �إقامتها بالت�ساور مع  �نتقالية تتم  عد�لة 
من  �لأف����ر�د  �أول��ئ��ك  وخ��ا���س��ة  بقبولهم،  وحت��ظ��ى 
�ملجتمع  �لتقرير  يدعو  كما  �ملتاأثرة".  �ملجتمعات 
للجهود  �لفني  و�لدعم  �مل��و�رد  توفري  �إىل  �ل��دويل 
�ملتعلقة با�ستخر�ج �لرفات �لب�رشية وجمعها ونقلها 
حتديد  وكذلك  ذويها،  �أ�رش  �إىل  و�إعادتها  وتخزينها 
يف  �مل�ساعدة  خالل  من  �سيما  ل  �ل�سحايا،  هويات 

تعزيز عمل د�ئرة �سوؤون وحماية �ملقابر �جلماعية.

بغداد -  الجورنال

عقد برلمان إقليم كردستان 

العراق، الثالثاء، جلسته األولى 

بعد االنتخابات التشريعية في 

اإلقليم التي جرت في الثالثين من 

سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما أكدت 

مصادر برلمانية كردية أن الخالفات 

السياسية حالت دون اختيار رئيس 

للبرلمان.

وقال مصدر برلماني كردي مطلع إن 

الجلسة األولى عقدت برئاسة أكبر 

األعضاء سنًا ريفنك محمد، مؤكداً أن 

أعضاء البرلمان الجديد أدوا اليمين 

الدستورية.


