
حممد  غالب  النيابية  التغيري  كتلة  عن  النائب  ندد 
علي باطالق القوات الرتكية النار على املتظاهرين 
يف  العمادية  لق�ضاء  التابعة  �ضيالدزي  ناحية  يف 
حمافظة دهوك، داعيا احلكومة والربملان اىل اتخاذ 
تقوم  التي  املتكررة  االنتهاكات  من  ر�ضمي  موقف 
يف  علي  وقال  العراقية.  االرا�ضي  على  تركيا  بها 
بيان �ضحفي:" ن�ضجب ما قامت به القوات الرتكية 
مما  املحتجني  �ضد  احلية  الذخرية  ا�ضتخدامها  من 
واإ�ضابة  املواطنني  من  اثنني  ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى 
�ضبقه  وقد   ، خمتلفة  بجروح  اآخرين  ع�رشة  حوايل 
عنيف  ب�ضكل  الرتكية  والطائرات  للمدفعية  ق�ضف 
التابع  "اآميدي"  ق�ضاء  ومناطق  ق��رى  من  لعدد 
اث��ار  مم��ا  كرد�ضتان،  اإقليم  يف  ده��وك  ملحافظة 
". وا�ضاف:"  اأهايل تلك املناطق  الذعر والهلع بني 
االرا�ضي  لق�ضف  تكرار  من  تركيا  به  تقوم  ما  ان 
العراق  يرف�ضه  وواو�ضح  �رشيح  انتهاك  العراقية 
اىل  الربملان  ندعو  فاننا  وعليه  وحكومة،  �ضعبا 
كما  املتكررة،  الهجمات  ه��ذه  من  موقف  اتخاذ 
الدبلوما�ضية  ال�ضبل  كافة  اتخاذ  اىل  احلكومة  ندعو 
ارا�ضي  يف  ال��رتك��ي  التواجد  الن��ه��اء  والقانونية 
االقليم  املواطنني يف  والعمل على حماية  العراقية 
من االنتهاكات املتكررة من قبل اجلانب الرتكي ".

�ضابق  وقت  يف  ادانت  قد  اخلارجَيّة  وزارة  وكانت 
يف  املواطنني  على  النار  الرتكَيّة  القوات  اط��الق 
ق�ضاء  �ضمن  �ضربيي  وجممع   ، �ضيالدزي   ناحية 
اخلارجية يف  وقالت  العمادّية،يف حمافظة دهوك. 
لل�ضحايا  اأ�ضفنا  عن  نعرب  اذ  :"اننا  �ضحفي  بيان 
الرتكِيّ  ال�ضفري  با�ضتدعاء  فاننا  �ضنقوم   ، واخل�ضائر 
احلادث  حول  احتجاج  مذكرة  ون�ضل�ِّمه  بغداد،  لدى 
�ضيادة  ان ّ   ": واك��دت  تكراره".    بعدم   واملطالبة 
ل �ضمن  االأَوّ املقام  تقع يف  واأمن مواطنيه  العراق، 
م�ضوؤوليات  احلكومة العراق�َيّة".    وخل�ضت اىل القول 
على  جتاوز  الأي  الثابتة  العراق  ادانة  نوؤكد  اننا   ":
على  لالعتداء  اأرا�ضيه  ا�ضتخدام  و�ضيادته،  اأو  اأمنه 
". واعلنت حكومة  اأي من دول اجلوار  اأمن و�ضالمة 
اإقليم كرد�ضتان، اأن "اأياٍد خمربة" تقف وراء االأحداث 
دهوك  حمافظة  يف  �ضيالدزي  ناحية  �ضهدتها  التي 
اليوم والتي ت�ضببت بفقدان متظاهر حياته واإ�ضابة 

من  مبعاقبة  متوعدة  اآخرين،  ع�رشة  عن  اليقل  ما 
وقالت  ال�ضغب".  ومثريي  "املخربني  ب�  و�ضفتهم 
"نعرب   : �ضحفي  بيان  يف  كرد�ضتان  اإقليم  حكومة 
االأرواح  يف  خ�ضائر  وقوع  جراء  وحزننا  قلقنا  عن 
منطقة  اليوم  �ضهدتها  التي  االأح��داث  يف  وجرحى 

مع  وتعاطفنا  تعازينا  عن  نعرب  كما  �ضيالدزي، 
ذوي وعائالت ال�ضحايا". وتابعت اأن "هناك اأيادي 
تخريبية وراء هذه االأحداث، لذا فاإن االأجهزة املعنية 
ومن  املخربني  ملعاقبة  دقيقة  حتقيقات  جت��ري 
�ضيالدزي  ناحية  و�ضهدت  ال�ضغب".  باإثارة  ت�ضببوا 

تنديداً  �ضعبية  ال�ضبت، مظاهرة  يف حمافظة دهوك، 
واقتحم  تركيا،  قبل  من  لق�ضف  املنطقة  بتعر�ض 
اأ�ضفر  ما  الرتكي،  للجي�ض  ع�ضكريًا  مقراً  متظاهرون 
عن فقدان متظاهر حياته واإ�ضابة 10 اآخرين، اإىل 

جانب حرق عدد من االآليات الع�ضكرية الرتكية ".

التغيير تدعو الحكومة والبرلمان الى اتخاذ موقف رسمي من االنتهاكات التركية
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بغداد - الجورنال

تخصيص مبالغ لاليزيديات الناجيات من داعش ذي قار.. اعتقال متهمين اثنين الرتكابهما 
"جريمة النهوة" العشائرية

محافظ ديالى يحذر السياسيين من التدخل في 
الشؤون االمنية للمحافظة

افتتاح مركز لتدريب العاطلين عن العمل 
شمال البصرة

بغداد - اجلورنال: اعلن جمل�ض الق�ضاء االعلى، االحد، عن اعتقال �ضخ�ضني بتهمة 
ارتكابهما "جرمية النهوة" الع�ضائرية يف مدينة النا�رشية مبحافظة ذي قار. 

"حمكمة  اإن  بيان،  يف  بريقدار،  ال�ضتار  عبد  الق�ضاء  جمل�ض  با�ضم  املتحدث  وقال 
اأقوال  �ضدقت  االحتادية  قار  ذي  ا�ضتئناف  حمكمة  رئا�ضة  يف  النا�رشية  حتقيق 
الفتيات يف  اإحدى  الع�ضائرية، ملنع زواج  النهوة  اثنني الرتكابهما جرمية  متهمني 
زواج  مبنع  قيامهما  بعد  عليهما  القب�ض  القي  "املتهمني  اأن  واأ�ضاف  املحافظة". 
اإحدى الفتيات وهما من اأقاربها )اأعمامها( بناًء على �ضكوى اأقيمت من قبل الفتاة".
و�ضدقت  املتهمني  بحق  كافة  االإج��راءات  اتخذت  "املحكمة  ان  بريقدار  واأو�ضح 
جرمية  عن  ال�ضخ�ضية  االح��وال  قانون  من   9 امل��ادة  الأحكام  وفقًا  اعرتافاتهما 
ارتكابهما النهوة الع�ضائرية". ي�ضار اىل ان جمل�ض الق�ضاء االعلى وجه ، يف العا�رش 
النهوة"  "جرمية  مرتكبي  بحق  العقوبات  ا�ضد  بتطبيق  احلايل،  الثاين  كانون  من 
بعقوبات  مرتكبها  يحا�ضب  جرمية  الع�ضائرية"  "النهوة  الق�ضاء  ويعّد  الع�ضائرية. 
خمتلفة، وبح�ضب خمت�ضني فاأن القانون العراقي مل يفرد لها مادة اأو فقرة، اإال اأنها 

)النهوة( ميكن اعتبارها اأحد اأنواع التهديد.

ال�ضوؤون  يف  التدخل  من  ال�ضيا�ضيني  التميمي  مثنى  دياىل  حمافظ  حذر  اجلورنال:   - بغداد 
داخل  املجتمع  مكونات  كل  من  مرفو�ض  الطائفي  املد  ان  موؤكدا   . للمحافظة  الداخلية 
باب  ان  دي��اىل  �رشطة  قيادة  مقر  يف  عقد  �ضحفي  موؤمتر  يف  التميمي  وق��ال   . املحافظة 
امل�ضاحلة الوطنية مفتوح امام اجلميع والبد ان تكون هناك تنازالت تخدم املنطقة . حمذرا 
ال�ضيا�ضيني من التدخل يف ال�ضوؤون االمنية للمحافظة .  واو�ضح ان حمافظة دياىل خط اأحمر 
بكافة  االمنية  القوات  ان  اىل  م�ضريا   . الع�ضائرية  او  الطائفية  املوا�ضيع  باثارة  والن�ضمح 
ت�ضكيالتها تعمل وب�ضكل مهني من اجل م�ضلحة املواطن وحتقيق االمن واال�ضتقرار الداخلي 
االرهابيني  خمططات  اف�ضال  على  تعمل  التي  البطلة   قواتنا  "بجهود  وا�ضاف   . للمحافظة 
من الدواع�ض واعوانهم التي قد ت�ضتهدف ابناء املحافظة وخ�ضو�ضا بعد ال�رشبات املوجعة 
التي تعر�ض لها تنظيم داع�ض االرهابي، داعيا اجلميع اىل ت�ضافر جهود املواطنني والع�ضائر 
االأ�ضيلة من اجل دعم واإ�ضناد االجهزة االمنية بكافة م�ضمياتها. واكد على �رشورة بذل املزيد 
من اجلهود يف �ضبيل ذلك وتواجد القادة وامل�ضوؤوليني االمنيني على را�ض وحداتهم خالل هذه 
ال�ضابقة يف ك�ضف  الفرتات  الوقت ذاته مبا حقتته االجهزة االمنية خالل  الفرتة، م�ضيدا يف 

اخلاليا النائمة وتدمري اأوكار االرهابني يف خمتلف مناطق املحافظة.

لتدريب  مركز  فتح  على  املحلية  الب�رشة  حكومة  :وافقت  اجلورنال   – بغداد 
العاطلني عن العمل يف اإعدادية �ضناعية القرنة الواقعة �ضمال املحافظة .

وقال حمافظ الب�رشة ا�ضعد العيداين يف بيان �ضحفي �ضدر عن مكتبه االعالمي 
وتوفري  لتدريبهم  التدريب  مبراكز  العاطلني  التحاق  لت�ضهيل  تاأتي  "املوافقة  ان 
فر�ض عمل لهم يف مواقع ال�رشكات النفطية بعد منحهم �ضهادات خالل التخرج 
املركز  هذا  فتح  ان  اىل  م�ضرياً  املوجودة"،  االخت�ضا�ضات  ح�ضب  ال��دورات  من 
�ضي�ضاهم يف حل مراجعة العاطلني وت�ضجيلهم يف مركز التدريب يف مركز الب�رشة 

باعتبارها بعيدة عن املناطق ال�ضمالية .
وتابع فيما يتعلق مبو�ضوع دفع االجور للمتدربني يف مراكز التدريب املنت�رشة 
يف خمتلف مناطق الب�رشة فان �رشكة نفط الب�رشة اقرتحت ان يكون الدفع من 
قبل املراكز على ا�ضا�ض اجور يومية ح�ضب قوانني العمل النافذة لدى وزارة العمل 
وال�ضوؤون االجتماعية" مبينا " ان يكون االأجر اليومي )١٥٠٠٠( الف دينار كما 
اقرتحت �رشكة النفط ا�ضافة فقرة التدريب اىل جدول املنافع االجتماعية وان يتم 

ال�رشف من خالل عقد تنظمه �رشكة نفط الب�رشة بني ال�رشكات واملراكز .

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

�ضابقة،  ل�ضنوات  حكومية  ب��دي��ون  لتحميلها   
ال�رشف  و�ضعف  املرتبات  بند  �ضخامة  بجانب 
على القطاعات االأخرى ما يعني اأنها لن ت�ضيف 

جديدا.
الثامنة  جل�ضته  يف  ال���ن���واب  جمل�ض  ���ض��وت 
احللبو�ضي  حممد  برئا�ضة  عقدت  التي  والع�رشين 
287 نائبا،  ، بح�ضور   23/1/2019 االربعاء  
على قانون املوازنة العامة االحتادية جلمهورية 

العراق لل�ضنة املالية 2019.
لدفعها  بغداد  حكومة  "ن�ضكر  ال��ب��ارزاين  وق��ال 
اأن  مبينا  كرد�ضتان"،  اإقليم  موظفي  روات���ب 
مع  بتفاهماتها  جيدة  مرحلة  قطعت  "كرد�ضتان 

بغداد".
"اأتلم�ض  اإقليم كرد�ضتان،  واأ�ضاف رئي�ض حكومة 
اخلالفات  حلل  املهدي  عبد  عادل  من  جدية  نية 
هي   2019 "موازنة  اأن  اإىل  م�ضريا  اأربيل"،  مع 

االأف�ضل بالن�ضبة لالإقليم".
وتابع البارزاين، "لن ن�ضمح باأن تكون كرد�ضتان 

مركزا لالعتداء على الدول االأخرى".
وكان النائب عن كتلة احلكمة علي البديري، اأكد 
اأن اإقليم كرد�ضتان "ح�ضل على اأكرث من حقوقه" 
اأن  اإىل  م�ضريا   ،2019 لعام  املالية  املوازنة  يف 
ح�ضة االإقليم من املوازنة بلغت اأكرث من 20 %.

عبد  نينوى  حمافظة  عن  النائب  اأك��د  جهته  من 
ح�ضل  كرد�ضتان  اإقليم  اأن  ال�ضمري،  الرحيم 
ح�ضل  ما  اأ�ضعاف  ع�رشة  على   2019 مبوازنة 
ح�ضة  اأن  اإىل  م�ضريا  ال�ضابقة،  باملوازنات  عليه 
دينار  تريليون  ع�رشة  اإىل  �ضت�ضل  حاليا  االإقليم 

با�ضتثناء القرو�ض والهبات.
امل�ضهداين،  الرحمن  عبد  الدكتور  قال  جهته  من 
موازنة  اإن  العراقية،  باجلامعة  االقت�ضاد  اأ�ضتاذ 
يف  واالأ�ضخم  االأك��رب  تعد   2019 للعام  البالد 
حكومية  بديون  لتحميلها  امل��وازن��ات،  تاريخ 
املرتبات  بند  �ضخامة  بجانب  �ضابقة،  ل�ضنوات 
و�ضعف ال�رشف على القطاعات االأخرى ما يعني 

اأنها لن ت�ضيف جديدا.
هذه  على  الغالبة  ال�ضفة  اإن  امل�ضهداين،  واأ�ضاف 
 54 متثل  والتي  واالأج��ور  الرواتب  هى  املوازنة 
% من اإجمايل املخ�ض�ضات والتي تقدر ب113 

مليار دوالر.
وتابع، اأن اجلوانب التي كنا نبحث عنها كخرباء 
تلك  م��ن  االأك���رب  اجل��ان��ب  يذهب  اأن  وخمت�ضني 
جلانب  ولي�ض  اال�ضتثماري  اجلانب  اإىل  املوازنة 
الت�ضغيل، حيث اإن ال46 % املتبقية منها 27 % 
 %  27 ال�  اأن  احلقيقة  اال�ضتثماري ويف  للجانب 
لن تذهب لال�ضتثمار، حيث اإن اجلزء االأكرب منها 
 3 منذ  املتاأخرة  املقاولني  مل�ضتحقات  �ضيذهب 
املتاأخرة  املزارعني  اإىل ديون  باالإ�ضافة  �ضنوات 
العام  منذ  حما�ضيلهم  بيع  من  احلكومة  على 
2014، وهي ت�ضكل اأكرث من 5 مليارات منفرده.

من  االآخ��ر  اجل��زء  االقت�ضادي،  اخلبري  واأ���ض��اف 
اخلطة اال�ضتثمارية توجه اإىل امل�ضاريع املتوقفة، 
والتي مت اإجناز اأكرث من %60 منها ويقدر عدد 
تلك امل�رشوعات اأكرث من 6000 م�رشوع تقريبا، 
بحوايل  قيمتها  فتقدر  اجل��دي��د  امل�ضاريع  اأم��ا 
لذلك  االأجنبية،  القرو�ض  من  دوالر  مليار   5
اأو  ال�ضخمة  امل��وازن��ة  تلك  من  �ضيء  نتاأمل  لن 

مردودها على حياة املواطن.
واأو�ضح اخلبري االقت�ضادي اإىل اأن عجز املوازنة 
االأخطر  واجلزء  دوالر،  مليار   23 يبلغ  اجلديدة  
على  كبري  جزء  يف  تعتمد  اأنها  املوازنة  تلك  يف 

املديونية اخلارجية، تلك املوازنة بها ما يقارب 
م�ضادر  من  خارجية  دي��ون  دوالر  مليار   14
 10-12 من  ن�ضدد  الوقت  نف�ض  ويف  خمتلفة. 
مليار دوالر فوائد واأق�ضاط ديون قدمية وهو االأمر 
مع  وخ�ضو�ضا  العراق  على  �ضعب  �ضيكون  الذي 

تزايد حجم املديونية.
ان  اىل  ال�ضحفي  موؤمتره  خ��الل  ن��وه  ال��ب��ارزاين 
"قانون املوازنة، ب�ضكل عام، يعد اجنازاً بالن�ضبة 
االقليم  "حكومة  ان  مردفا  كرد�ضتان"،  القليم 
الد�ضتور  يف  البنود  جميع  بتثبيت  جديا  ترغب 

العراقي".
وفدا  ار�ضل  كورد�ضتان  اقليم  "حكومة  ان  وتابع 
ال�ضندي،  علي  التخطيط  وزير  برئا�ضة  بغداد  اىل 
حيث اجنز العديد من االمور املهمة، منها م�ضاألة 
كورد�ضتان  بني  الكمركية  والنقاط  ال�ضيطرات 
ايجابية  تاأثريات  ازالتها  �ضت�ضكل  والتي  وبغداد، 
وباقي  كورد�ضتان  يف  االقت�ضادي  الو�ضع  على 

مناطق العراق".
يف  االق��ت�����ض��ادي  "الو�ضع  ان  ب����ارزاين  واك���د 
ال�ضنوات  من  اف�ضل  ب�ضكل  يتح�ضن  كورد�ضتان 
املا�ضية"، مقدما �ضكره ل�"املواطنني واملوظفني 
خالل  امل�ضاعب  هذه  حتملوا  الذين  واملقاولني 

هذه ال�ضنوات".
ت�ضعى  كرد�ضتان  اقليم  "حكومة  ان  على  و�ضدد 
ن�ضتطيع  ال  لكننا  الرواتب،  ادخ��ار  نظام  اللغاء 
تقدمي وعود قاطعة ب�ضكل تام، فاحلكومة وزعت 
الرواتب وفق االموال املتاحة بيد حكومة االقليم"، 
اىل  بحاجة  كورد�ضتان  اقليم  "حكومة  ان  مبينا 
عام واحد مع بغداد حلل جميع امل�ضاكل بينهما، 

وال�ضيما يف جمال ت�ضدير النفط".

موزانة 2019.. األفضل بالنسبة لإلقليم واألضخم في تاريح موازنات العراق 
بغداد – سيناء االبراهيمي

عن  االأح��د،   ، واملهجرين  الهجرة  وزارة  اأعلنت 
تخ�ضي�ض مليون دينار لكل فتاة او اأمراة ايزيدية 

ناجية من تنظيم داع�ض.
ويف اآب اأغ�ضط�ض 2014 تعر�ض االيزيديون الأ�ضواأ 
جمازر على يد تنظيم داع�ض عندما اجتاح �ضنجار 
اإقليم كورد�ضتان  الفرار نحو  اإىل  االآالف  مما دفع 
ال  فيما  باآخرين  ال�ضبل  وتقطعت  اأخرى  ومناطق 
لدى  خمتطفني  واالأطفال  الن�ضاء  من  الكثري  يزال 

التنظيم املتطرف.
وقال وزير الهجرة واملهجرين نوفل بهاء مو�ضى 
دينار  مليوين  خ�ض�ضت  العراقية  احلكومة  ان 
عراقي )1600 دوالر اأمريكي تقريبًا( لكل اأيزيدية 

ناجية من تنظيم داع�ض.
يف  االيزيديني  املختطفني  انقاذ  مكتب  ومتكن 

دهوك من اإنقاذ ع�رشات الن�ضاء االإيزيديات بعد اأن 
االيزيديني  الكورد  للبحث عن  وا�ضعة  اأطلق حملة 
املفقودين غداة حترير املو�ضل من تنظيم داع�ض.

"خالل  مو�ضى  ال��وزي��ر  اإن  ل��ل��وزارة  بيان  وق��ال 
اأن  اأكد  نينوى  مبحافظة  تلكيف  لق�ضاء  زيارته 
االإيزيديات تعر�ضن اإىل ماأ�ضاة واأن الوزارة �ضتقف 

معهن".
واأ�ضاف نقاًل عن الوزير "لكل اإيزيدية ناجية مبلغ 
مليوين دينار �ضيوزع  عليهن، وهذا مت تخ�ضي�ضه 

يف موازنة العام 2019".
اقليم  االإي��زي��دي��ني يف  ���ض��وؤون  م��دي��ري��ة  وت��ق��ول 
اأن  اإال  االإيزيديات  اآالف  اإنه مت حترير  كورد�ضتان 
غالبيتهم  االإيزيديني  املختطفني  ن�ضف  م�ضري 

العظمى من الن�ضاء واالأطفال ال يزال جمهوال.
من  االإي��زي��دي��ة  ال��دي��ان��ة  تعد  باحثني  وبح�ضب 
ن�ضو�ضها  وجميع  القدمية  الكوردية  الديانات 
منا�ضباتهم  يف  الكوردية  باللغة  تتلى  الدينية 

وطقو�ضهم الدينية.
ووفق اإح�ضائيات غري ر�ضمية يبلغ عدد االيزيديني 
العراق  يف  عموم  يف  ن�ضمة  مليون  ن�ضف  نحو 
غربي  �ضنجار  يف  غالبيتهم  ويقطن  وكورد�ضتان 

نينوى ودهوك.

بغداد – الجورنال 

أكد رئيس حكومة 
إقليم كردستان 

نيجرفان البارزاني، 
األحد، أن موازنة 2019 
هي األفضل بالنسبة 

لإلقليم، فيما اعتبرها 
خبراء اقتصاديون 

إن موازنة البالد 
للعام 2019 تعد األكبر 

واألضخم في تاريخ 
الموازنات،
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