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نائبة تطالب رئيس الوزراء بالتعهد بتنفيذ
تعديالت البرلمان على الموازنة العامة
بغداد – اجلورنال  :طالبت النائب عن حتالف �سائرون ماجدة التميمي رئي�س الوزراء
عادل عبد املهدي التعهد خطيا بتنفيذ التعديالت التي �سي�ضمنها الربملان يف املوازنة
العامة .
وقالت يف م�ؤمتر �صحفي ان الربملان �صوت على الربنامج احلكومي الذي ينبغي ان
نراه �ضمن املوازنة وفل�سفة الدولة ينبغي ان تكون يف املوازنة .م�شرية اىل ان جميع
ر�ؤ�ساء الوزراء لديهم جن�سية اخرى ومل جند اي منهم جاء لنا بر�ؤية تلك الدولة باعداد
املوازنة .
واو�ضحت ان اجلانب الت�شغيلي مل يكن فيه تنظيم متكامل واظهار ح�صة املواطن
الواحد .فكيف �شخ�ص يح�صل على  ٣روات��ب واالخ��ر مل ي�ؤمن معي�شته .اما اجلانب
اال�ستثماري فنجد م�ستثمرا يعمل باموال العراق ولي�س بامواله وممثل احلكومة يقول
النريد ارجاع املوازنة ".
وا�ضافت نريد تكليف جلنة م�شرتكة من احلكومة والربملان وخالل مدة ا�سبوعني
ت�ستكمل عملها ب�شكل مهني وكذلك تقدمي احل�سابات اخلتامية ل�ست �سنوات وت�ستكمل
باقي االمور واملالحظات املرتبطة بها.

ارتفاع معدل التحرش واالعتداء الجنسي ضد
النساء في اقليم كردستان
بغداد  -اجلورنال� :أعنت املديرة العامة ملواجهة العنف �ضد امل��ر�أة يف اقليم
كرد�ستان كورده عمر ،عن ارتفاع معدل التحر�ش واالعتداء اجلن�سي والعنف �ضد
الن�ساء خالل العام احلايل يف االقليم ،م�شرية اىل ت�سجيل اكرث من  7000دعوى
ق�ضائية يف هذا املجال .وقالت عمر يف م�ؤمتر �صحفي انه مقارنة بالعام املا�ضي
فان ن�سبة االعتداء والتحر�ش اجلن�سي على الن�ساء قد ارتفعت خالل عام ،2018
عازية ال�سبب يف ذلك اىل عدم وجود وعي كامل داخل املجتمع الكوردي.
وا�شارت اىل ت�سجيل اكرث من � 7آالف دعوى قانونية ب�ش�أن التحر�ش واالعتداء
اجلن�سي والعنف يف املحافظات االربع يف اقليم كورد�ستان.
وب�ش�أن العنف �ضد املر�أة قالت عمر انه يتعني ان يكون لالعالم دور يف ن�رش الوعي
داخل املجتمع مبا يخ�ص هذا املجال ،م�شرية اىل بث اعمال درامية وافالم حتفز
على العنف اال�رسي .وا�ضافت ان بع�ض االعمال الدرامية ت�ساعد الرجل واملر�أة على
ممار�سة العنف احدهما �ضد االخر ،منوهة اىل رف�ض مثل هكذا اعمال فنية ،والعمل
يف امل�ستقبل على اجراء مراجعة على حمطات حملية ،والتعامل معها وفق القانون.

ديالى ..أنقاذ عائالت حاصرتها السيول شرق
بعقوبة
بغداد  -اجلورنال� :أكد م�س�ؤول حملي يف دياىل عن اخالء كافة العوائل املحا�رصة
ب�سبب ال�سيول يف قرى الندا من قبل طريان اجلي�ش .
وقال حيدر املندالوي ع�ضو املجل�س املحلي لناحية منديل ان املروحيات التابعة
لطريان اجلي�ش جنحت من �أنقاذ العوائل املحا�رصة يف ع�رش قرى زراعية �ضمن حو�ض
الندا �رشق بعقوبة ب�سبب ال�سيول املائية املتدفقة من احلدود العراقية االيرانية .داعيا
ال�سلطات احلكومية يف دياىل واملنظمات الدولية واملحلية اىل تقدمي الدعم اىل تلك
العوائل املت�رضرة .
وا�ضاف ان ال�سيول املائية املتدفقة من ايران �صوب املناطق احلدودية �رشق بعقوبة
هي االقوى منذ ثالثني عاما  .متوقعا ان ت�شهد ال�ساعات القليلة املقبلة �سيوال مائية
قوية قادمة من ايران جتتاح قرى ناحيتي قزانية ومنديل احلدوديتني.
وكانت ال�سيول املائية املتدفقة من احلدود االيرانية قطعت الطريق الرابط بني بلدروز
 -منديل و قزانية  -بلدروز �رشق بعقوبة .

 200مقبرة توثق وحشية داعش في العراق
بغداد  -الجورنال

�أعلنت الأمم املتحدة� ،أن �أك�ثر من  200مقربةٍ
جماعي ٍة ت�ض ّم رف��ات الآالف من ال�ضحايا قد مت
اكت�شافها يف مناطق ك��ان ي�سيطر عليها تنظيم
داع�ش الإرهابي يف العراق .و�سلط تقرير �أ�صدرته
الأمم املتحدة ،الثالثاء ،ال�ضوء على تركة حملة
الإرهاب والعنف ال�شعواء التي �شنها تنظيم داع�ش،
ودعوات ال�ضحايا من �أجل ك�شف احلقيقة وحتقيق
ال��ع��دال��ة .ووث��ق��ت بعثة الأمم املتحدة مل�ساعدة
العراق (يونامي) ومكتب حقوق الإن�سان يف الأمم
املتحدة وج��ود  202موقع ًا للمقابر اجلماعية
يف حمافظات نينوى وك��رك��وك و���ص�لاح الدين
والأنبار ،يف الأجزاء ال�شمالية والغربية من البالد،

�إال �أنه قد يكون هناك �أكرث من ذلك بكثري .وح�سب
التقرير ،ف�إن"من ال�صعب حتديد العدد الإجمايل
للأ�شخا�ص املدفونني يف ه��ذه املقابر ،كما �أن
�أ�صغر موقع يف غرب املو�صل يحتوي على ثمان
جثث ،يف حني ُيعتقد �أن �أكربها هو موقع فجوة
اخل�سفة جنوب املو�صل والتي قد ت�ضم الآالف".
وي�شدد التقرير على �أن"هذه امل��واق��ع ميكن �أن
حتتوي على مواد جنائية ح�سا�سة للم�ساعدة يف
لفهم حول حجم
حتديد هويات ال�ضحايا والتو�صل ٍ
اجلرائم التي ار ُتكبت .وجاء يف التقرير �إن "الأدلة
التي يتم جم ُعها من هذه املواقع �ستكون حموري ًة
ومالحقات ق�ضائي ٍة
حتقيقات
يف �ضمان �إج��را ِء
ٍ
ٍ
إدانات ت ّت�س ُم بامل�صداقية ووفق ًا للمعايري الدولية
و� ٍ
لأ�صول املحاكمات" .وا�ستوىل تنظيم داع�ش  ،خالل

الفرتة بني حزيران /يونيو  2014وكانون �أول/
دي�سمرب  ،2017على مناطق وا�سعة من العراق.
وقال املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
يف العراق يان كوبي�ش �إن "مواقع املقابر اجلماعية
املوثّقة يف تقريرنا هي �شاه ٌد على اخل�سائر الب�رشية
املروعة واملعاناة العميقة والوح�شية ال�صادمة ،و�إن
حتديد الظروف املحيطة بتلك اخل�سائر الكبرية يف
الأرواح �سيكون خطوة مهمة من �أجل �إقامة الأ�رس
للحداد و�سعيها لنيل حقها بك�شف احلقيقة وحتقيق
العدالة" .وقالت املفو�ض ُة ال�سامي ُة للأمم املتحدة
حلقوق الإن�سان مي�شيل با�شيليه �إن "جرائم تنظيم
داع�ش املروعة يف العراق مل تعد تت�صدر العناوين
الرئي�سية� ،إال �أن �صدمة �أ�رس ال�ضحايا ما زالت قائمة،
�إذ ال ي��زال الآالف من الن�ساء والرجال والأطفال

جمهويل امل�صري" .ويدعو التقرير ،من بني تو�صياته،
�إىل"اتباع نهج متعدد التخ�ص�صات يف عمليات
ا�ستخراج الرفات والأدل��ة مب�شاركة متخ�ص�صني
من ذوي اخلربة ،كخرباء التلوث بالأ�سلحة وخرباء
املتفجرات وحمققي م����سرح اجلرمية" .وطالب
التقرير بـ"اتباع منهج يركز على ال�ضحايا وعملية
عدالة انتقالية تتم �إقامتها بالت�شاور مع العراقيني
وحت��ظ��ى بقبولهم ،وخ��ا���ص��ة �أول��ئ��ك الأف����راد من
املجتمعات املت�أثرة" .كما يدعو التقرير املجتمع
ال��دويل �إىل توفري امل��وارد والدعم الفني للجهود
املتعلقة با�ستخراج الرفات الب�رشية وجمعها ونقلها
وتخزينها و�إعادتها �إىل �أ�رس ذويها ،وكذلك حتديد
هويات ال�ضحايا ،ال �سيما من خالل امل�ساعدة يف
تعزيز عمل دائرة �ش�ؤون وحماية املقابر اجلماعية.

عراقيات في كندا يتحدن لمس��اعدة الالجئين
بغداد  -متابعة

لطاملا �آمنت املهند�سة العراقية املقيمة يف كندا �أن�سام
النعيمي �أن العمل التطوعي نهج �إن�ساين مبني على حب
اخلري وم�ساعدة الآخرين والرغبة يف تغيري حياتهم.
ورغم �أن حماوالت �أن�سام لإي�صال امل�ساعدات من كندا
�إىل �أبناء جلدتها من النازحني داخل العراق مل تكلل
بالنجاح لتدهور الو�ضع الأمني ،ف�إن هذا مل يثنها عن
�إيجاد �سبيل �آخر للتوا�صل مع الالجئني داخل كندا ،عرب
تطوعها -برفقة �سيدات عراقيات -يف جمعية خريية
حتمل ا�سم "الطريق نحو جمتمع خ��ال م��ن الأطعمة
املهدورة" .بد�أت فكرة اجلمعية التي �أطلقتها ال�سيدة ليلو
�أتاكو جايفا وعدد من املتطوعات العراقيات ،مع تزايد
�أع��داد الالجئني القادمني �إىل كندا يف الآون��ة الأخرية،
ومعاناتهم من �أجل ت�أمني لقمة العي�ش .هذا الأمر دفعهن
للتن�سيق مع متاجر الأغذية واملطاعم للح�صول على ما
يفي�ض لديها من الطعام ال�صالح لال�ستهالك ،وو�ضعه
داخل ثالجة و�سط احلي الذي يقطنه الالجئون ،وهي
متاحة لهم ب�شكل يومي .وجدت جايفا �أن م�شاركة عدد
من ال�سيدات العراقيات �أ�ضفى روح التعاون على فريق
العمل التطوعي ،وبف�ضلهن و�صل عدد الثالجات �إىل
ثالث �ضمن �أحياء �سكنية قرب مدينة تورنتو.
هذا العمل اخلريي يتطلب زيادة يف عدد الثالجات وعدد
املتطوعني ،وهذا ما دعت �إليه املتطوعة والء �صبيح
التي قدرت املعدل اليومي لأعداد امل�ستفيدين بنحو ع�رش
عوائل.
وعرب زيادة عدد الثالجات واملتطوعني �سيح�صل �أكرب
عدد من الالجئني على امل�ؤن الغذائية يف مدن �أخرى� ،إىل
جانب امل�ساهمة يف ن�رش ثقافة جمع الطعام قبل �إهداره
وتوزيعه على املحتاجني.
ويكر�س فريق اجلمعية جهوده يف متابعة احلاجة املا�سة
لالجئني بالتوا�صل معهم و�إعالمهمعرب الإعالنات يف
املراكز املجتمعية والأ�سواق واملطاعم وو�سائل التوا�صل
االجتماعي؛ عن موقع الثالجة.

برلمان كردستان يفشل في اختيار رئيسه ..خالفات سياسية
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 سن ًا ريفنك محمد ،مؤكداً أن

أعضاء البرلمان الجديد أدوا اليمين
الدستورية.

و�أو�ضح �أن �أع�ضاء الربملان مل يتمكنوا من اختيار
رئي�س جديد لل�سلطة الت�رشيعية ،مو�ضح ًا �أن �أكرث
من كتلة �سيا�سية كردية طالبت باملن�صب ،ما
دفع رئي�س ال�سن �إىل �إبقاء اجلل�سة مفتوحة حتى
�إ�شعار �آخ��ر �إىل حني االت��ف��اق على ا�سم رئي�س
الربملان اجلديد� .إىل ذلك ،قال ريفنك حممد �إنه
ت�سلم طلبا موقعا من قبل كتل كردية ع��دة ،من
بينها "احلزب الدميقراطي للكرد�ستاين" ،و"االحتاد
الوطني الكرد�ستاين" ،و"حركة التغيري" من �أجل
ت�أجيل اختيار رئي�س لربملان كرد�ستان العراق
حل�ين التو�صل �إىل �صيغة للتفاهم ب�ين القوى
الكردية ،مو�ضحا �أنه عر�ض هذه الطلبات على
�أع�ضاء الربملان الذين �صوتوا باملوافقة بالأغلبية
على �إبقاء اجلل�سة مفتوحة حتى اختيار رئي�س
الربملان ونائبيه .ويف ال�سياق ،قال رئي�س كتلة
"احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين" يف برملان �إقليم
كرد�ستان العراق ،هيمن هورامي� ،إن على القوى
الكردية الإ�رساع يف ت�شكيل حكومة الإقليم ،وتفعيل
عمل الربملان ،مطالبا ،خالل م�ؤمتر �صحايف عقد
يف �أربيل ،بفتح �صفحة جديدة مع جميع الأطراف
الكردية .و�شدد على �رضورة ت�شكيل حكومة كردية
قوية ،مبينا �أن كتلته تهدف �إىل موا�صلة العمل
يف توفري اخلدمات والعي�ش الرغيد لل�شعب و�إجراء
�إ�صالح �شامل على النظام الإداري واالقت�صادي
واملايل من �أجل حت�سني الواقع اخلدمي واملعي�شي،
داعي ًا �إىل �إنهاء عملية االدخار الإجباري لرواتب
املوظفني ،وتوفري فر�ص عمل للعاطلني .ولفت �إىل
�أن قيادة "احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين" �ستقوم
خالل الأي��ام القليلة املقبلة بت�شكيل جلنة عليا
تقوم بزيارة القوى ال�سيا�سية يف �إقليم كرد�ستان

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

العراق ،مو�ضحا �أن الهدف من ذلك هو احلوار
من �أجل ت�شكيل احلكومة اجلديدة .من جهته� ،أكد
املتحدث با�سم "االحتاد الوطني الكرد�ستاين"،
�سعدي �أحمد بريه� ،أن حزبه بد�أ ب�إجراء حوارات
ت�شكيل احلكومة الكردية اجلديدة ،مبيناً ،خالل
م�ؤمتر �صحايف� ،أن احلزب �سيقوم خالل الأيام
املقبلة بعقد �سل�سلة لقاءات مع الأحزاب العاملة

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

يف ك��رد���س��ت��ان ال��ع��راق م��ن �أج���ل التو�صل �إىل
تفاهمات نهائية لت�شكيل حكومة الإقليم .وعربت
كتلة االحتاد اال�سالمي الكورد�ستاين عن رف�ضها
على ابقاء اجلل�سة االوىل لربملان اقليم كورد�ستان
بدورته اجلديدة مفتوحة ،داعية اىل حتديد موعد
قريب الختيار رئا�سة للربملان وت�شكيل احلكومة
اجلديدة يف االقليم .وقال ع�ضو الكتلة عبد ال�ستار
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جميد يف م�ؤمتر �صحفي يف برملان االقليم" ،انهم
مل يتمكنوا يف ه��ذه اجلل�سة من انتخاب رئي�س
للربملان ون��واب له" .وا�ضاف انه "ال يجوز ان
تبقى اجلل�سة مفتوحة وان ُيعاد �سيناريو الدورة
ال�سابقة عندما بقيت اجلل�سة االوىل مفتوحة ل�ستة
ا�شهر" .واردف جميد انه "على االقل حتديد موعد
قريب تلتزم به الكتل ال�سيا�سية النتخاب رئا�سة

للربملان وثم الت�صويت على الت�شكيلة اجلديدة
حلكومة االقليم" .وقال رئي�س ال�سن ريفنك حممد،
انه ت�سلم طلبا موقعا من قبل عدة كتلة تتقدمها
احل��زب الدميقراطي واالحت��اد الوطني والتغيري،
لت�أجيل اختيار رئي�س الربملان حلني التو�صل
ل�صيغة تفاهمية بني بقية الكتل .وعر�ض حممد
الطلب على اع�ضاء الربملان الذي حظي بت�صويت
االغلبية.
وابقى رئي�س ال�سن اجلل�سة االوىل مفتوحية حلني
اختيار رئي�س ونائبني ج��دد ل��ل��دورة اخلام�سة
لربملان كورد�ستان .وبح�سب املادة ( )48قانون
االنتخابات يف االقليم فان اختيار رئي�س الربملان
ونائبه و�سكرتريه يكون با�صوات االغلبية املطلقة.
من جهة اخرى علن املتحدث با�سم االحتاد الوطني
الكورد�ستاين� ،سعدي �أحمد بريه ،الثالثاء ،عن عقد
اجتماع مع احلزب الدميقراطي الكورد�ستاين خالل
الأي��ام املقبلة لبحث ت�شكيل احلكومة اجلديدة
وعدة م�سائل �أخرى .وقال بريه يف م�ؤمتر �صحفي
"�سنجتمع مع احلزب الدميقراطي الكورد�ستاين
خالل الأيام القليلة املقبلة" .و�أ�ضاف �أن "العمل
امل�شرتك بني االحتاد واحلزب الدميقراطي ي�صب
يف �صالح كورد�ستان" .وتابع" :على الرغم من
وج��ود بع�ض االختالف يف وجهات النظر ،لكن
التقارب بني اجلانبني �سيتحقق عرب احلوار".
وم�����ض��ى امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م االحت�����اد ال��وط��ن��ي
الكورد�ستاين بالقول" :لي�ست لدينا �أي �رشوط
ب�ش�أن امل�شاركة يف ت�شكيل احلكومة ،ويف املقابل
نحن نرف�ض �إمالء ال�رشوط علينا من قبل الأطراف
الأخرى" .ي�شار �إىل �أن برملان كورد�ستان عقد
اليوم �أوىل جل�ساته التي �شهدت �أداء النواب الق�سم
القانوين ،ومت �إبقاء اجلل�سة مفتوحة ،ب�سبب عدم
تو�صل الكتل ال�سيا�سية التفاق ب�ش�أن انتخاب هيئة
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