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اإلتحاد الوطني  :التغيير تخلق مشكالت
غيرمتوقعة أمام تشكيل الحكومة الجديدة
بغداد  -اجلورنال  :عزا قيادي بالإحتاد الوطني الكرد�ستاين ت�أجيل عملية
ت�شكيل احلكومة اجلديدة بالإقليم �إىل اخلالفات القائمة بني احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين وحركة التغيري حول املنا�صب ال�سيادية.
وقال فريد �أ�س�رسد ع�ضو املجل�س القيادي بالإحتاد الوطني الكرد�ستاين يف
ت�رصيحات �صحافية �إن الإحتاد الوطني تو�صل �إىل كتابة ن�ص �إتفاق نهائي
مع احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين ب�ش�أن ت�شكيل احلكومة اجلديدة و�أنه كان
مقررا التوقيع على هذا الإتفاق لكن ت�أخر ب�سبب اخلالفات القائمة بني احلزب
الدميقراطي الكرد�ستاين وحركة التغيري ،متهما حركة التغيري بو�ضع عقبات
وعراقيل وخلق م�شكالت غريمتوقعة �أمام ت�شكيل احلكومة اجلديدة بح�سب قوله.
و�أو�ضح �أ�س�رسد �أن الكرة الآن لي�ست يف ملعب الإحتاد الوطني ،بل �أن الإحتاد
الوطني على �أمت الإ�ستعداد للتوقيع على ذلك الإتفاق مع احلزب الدميقراطي
الكرد�ستاين .وكانت حركة التغيري �أعلنت عن معار�ضتها الأ�سبوع املا�ضي حول
�إ�ستحداث نائب �آخر للرئي�س املقبل يف �إقليم كرد�ستان.

البصرة ..حكم باإلعدام على متهم بقتل
شخصين خالل مشاجرة
بغداد  -اجلورنال � :أعلن املكتب الإعالمي يف رئا�سة حمكمة ا�ستئناف الب�رصة
االحتادية� ،أن حمكمة اجلنايات يف املحافظة �أ�صدرت حكم ًا بالإعدام �شنق ًا بحق
متهم بقتل �شخ�صني خالل م�شاجرة ح�صلت قبل �أربعة �أعوام.
وذكر بيان �صادر عن املكتب � ،أن "حمكمة اجلنايات يف الب�رصة �أ�صدرت حكم ًا
يق�ضي بالإعدام �شنق ًا حتى املوت بحق متهم ا�ستناداً لأحكام املادة  406من قانون
العقوبات رقم  111ل�سنة  1969املعدل ،وبداللة مواد اال�شرتاك".
و�أو�ضح البيان� ،أن "احلكم �صدر بحق املتهم لقيامه باالتفاق واال�شرتاك مع متهمني
�آخرين يف (� 16أيلول  )2015ب�إطالق النار على �شخ�صني ،ما �أدى اىل ا�صابتهما
ب�إطالقات نارية �أ�سفرت عن وفاتهما ،و�إ�صابة �آخرين بجروح".
ولفت املكتب الإعالمي �ضمن البيان اىل �أن "�سبب احلادث هو م�شاجرة بني الطرفني
ح�صلت يف قرية تقع يف ق�ضاء املدينة" ،م�ضيف ًا �أن "املحكمة �أ�صدرت حكمها اتباع ًا
لقرار حمكمة التمييز االحتادية".

الكعبي يؤكد ضرورة اإلنفتاح على المنظمات
الدولية و المجتمع المدني
بغداد  -اجلورنال  :اكد نائب رئي�س جمل�س النواب ح�سن كرمي الكعبي� ،رضورة الإنفتاح
على املنظمات الدولية ومنظمات املجتمع املدين .وقال الكعبي خالل لقائه مانوج
ماثيو مدير مكتب ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف بعثة الأمم املتحدة يونامي والوفد املرافق
له" ان ال��دورة النيابية احلالية ركزت على �أهمية هذا املو�ضوع وع��ززت ال�رشاكة
اال�سرتاتيجية  ،حيث �شهدنا حراكا فاعال مع عدد من ال�شخ�صيات واملنظمات املحلية
والدولية � ،سيما االتفاقية التي ابرمت مع االمم املتحدة فيما يخ�ص �إن�شاء معهد
التطوير الربملاين" .وركز الكعبي على وجوب تعزيز عقد ال�رشاكة اال�سرتاتيجية و الآنية
مع بعثة يونامي وبقية املنظمات الدولية و منظمات املجتمع املدين وتفعيل الربامج
واالتفاقيات املربمة يف �شتى املجاالت �سيما فيما يخ�ص االمور الربملانية واخلطط
التطويرية وال�ش�ؤون االن�سانية واالمنائية وغريها .

عودة الخروقات والنزاعات العشائرية إلى البصرة
بغداد  -الجورنال

عادت اخلروقات الأمنية ،والنزاعات الع�شائرية
خالل الأ�سابيع املا�ضية �إىل حمافظة الب�رصة
(جنوب ال��ع��راق) ،بعد فرتة من الهدوء الن�سبي
الذي رافقته �إج��راءات حكومية بحق املروجني
واملطبقني للأعراف الع�شائرية .ويف وقت فجر
جمهولون مقهى باملحافظة� ،أ�شار نا�شطون �إىل
�أن العودة �إىل ال�شارع قد تكون هي احلل.
وق��ال م�صدر �أم��ن��ي حملي �إن م��راك��ز ال�رشطة
يف الب�رصة �سجلت� ،أخ�يرا ،تزايدا ملحوظا يف
ال��ب�لاغ��ات ع��ن ح���دوث ح���االت قتل بنزاعات
ع�شائرية ،وجتاوزات من قبل بع�ض اجلهات على

�أ�صحاب املحالت التجارية واملقاهي ،ف�ضال عن
قيام بع�ض املافيات با�ستدراج ال�شباب لتعاطي
املخدرات ،م�شريا �إىل وجود انزعاج وا�ضح من
قبل ال�سكان املحليني يف الب�رصة ،نتيجة لعدم
اال�ستقرار الأمني ال��ذي يالحق املحافظة بني
احلني والآخر.
وب�ّي�نّ امل�صدر ال��ذي ف�ضل ع��دم ذك��ر ا�سمه� ،أن
يوم اجلمعة املا�ضي �شهد ت�سجيل حادث جديد
متثل يف قيام جمهولني بتفجري �أح��د املقاهي
يف منطقة الربا�ضعية و�سط الب�رصة ،م�ؤكدا �أن
التفجري ت�سبب ب�أ�رضار مادية.
و�أو���ض��ح �أن الأ�شخا�ص املجهولني مل يكتفوا
بالتفجري ،مبينا �أنهم �ألقوا من�شورات �أمام املقهى

حتمل تهديدات لأ�صحابه ورواده� .إىل ذلك� ،أكدت
�رشطة الب�رصة �أنها �ألقت القب�ض على ت�سعة
�أ�شخا�ص متهمني بارتكاب جرائم من بينها القتل
وامل�شاركة يف نزاعات ع�شائرية ،مو�ضحة يف
بيان �أن العملية �أ�سفرت عن �ضبط �أ�سلحة خمتلفة
بحوزة املتهمني .وقالت �رشطة الب�رصة يف وقت
�سابق �إنها تبادلت �إطالق النار مع متهمني �أثناء
تنفيذ عملية للقب�ض عليهم مبنطقة الهارثة
و�سط املحافظة ،م�ؤكدة �أن قوة �أمنية حاولت
اعتقال عدد من املطلوبني بجرائم خمتلفة� ،إال
�أنها تعر�ضت لإط�لاق ن��ار ،ما دفعها للتعامل
مع املوقف بحزم وق��وة .و�أ���ش��ارت �إىل اعتقال
املطلوبني ،ف�ضال عن �ضبط �أ�سلحة خمتلفة مع

مئات الإطالقات النارية ،مبينة �أن "الع�صابة
كانت متار�س اجلرمية املنظمة".
ويف ال�سياق ،قال النا�شط امل��دين حيدر �صبيح
�إن الأو���ض��اع الأمنية واملعي�شية واخلدمية يف
الب�رصة "تزداد �سوءا يوما بعد �آخر" ،مو�ضحا " �أن
"جميع الوعود التي �سبق �أن �أعطيت للمتظاهرين
ذهبت يف مهب الريح".
و�أ�ضاف �صبيح �أنه "من �سوء حظ الب�رصة �أنها
مهملة من قبل احلكومة املركزية يف بغداد،
كما �أن م�س�ؤوليها املحليني ال يكرتثون ب�شيء
�سوى البقاء يف منا�صبهم" ،م�ؤكدا �أن املحافظة
"حتولت �إىل �أوكار كبرية للع�صابات ومافيات
التهريب واملخدرات والنزاعات الع�شائرية".

السجن سبع سنوات لمدير مستودع نفط خانقين السابق
بغداد  -الجورنال

�أعلنت هيئة النزاهة ،االحد ،عن ا�صدار حكما بال�سجن
�سبع ���س��ن��وات بحق م��دي��رة م�ستودع نفط خانقني
�دي ب��أك�ثر من
�سابقا ،لت�س ُّب ِب ِها ب ��إح��داث �� ٍ
ضرر ع��م� ٍّ
( )600,000,000مليون دينار ب�أموال وم�صالح
وزارة النفط.
وقالت الهيئة يف بيان � ،إن "حمكمة جنايات دياىل
الثانية� ،أ�صدرت حكم ًا غيابيا بال�سجن ُ
�سنوات
مل َّدة �سبع
ٍ
بحقِّ مديرة م�ستودع نفط خانقني �سابقاً ،لت�س ُّب ِب ِها
عمدي ب�أكرث من ()600,000,000
�رضر
ب�إحداث
ٍ
ٍّ
مليون دينار ب�أموال وم�صالح اجلهة التي كانت تعمل
فيها".
و�أ���ض��اف��ت الهيئة� ،أن "الدائرة �أ���ش��ارت يف معر�ض
حديثها عن تفا�صيل الق�ض َّية �إىل قيام املُدانة الهاربة،
ب��الإ��ضرار ب��أم��وال وم�صالح وزارة النفط"ُ ،مب ِّين ًة
نق�ص كب ٍري يف كم َّية املنتجات النفط َّية يف
"وجود ٍ
م�ستودع خانقـني نتيجة لإهمالها يف �أداء واجباتها
الوظيف َّية ،و� َّأن مقدار ال�رضر احلا�صل يف هذه الق�ضية
بلغ ( )628,455,000مليون دينار".
وتابعت� ،أن "املحكمة ،بعد اطالعها على الأدل��ة
ُتح�صلة يف هذه الق�ض َّية املُتمثِّلة ب�أقـوال املُمـثل
امل َّ
ين ل�شـركـة توزيـع املنتـجات النفـط َّية – فـرع
القانـو ِّ
خروقات مال َّي ٍة و�إدار َّي � ٍة يف
ح�صول
أكد
�
الـذي
دياىل
ٍ
امل�ســتودع ،واللجنة التحقيق َّية امل�ؤلفة يف مكتب
املفت�ش العام ل���وزارة النفط التي �أثبتت ُمق�صرِّ ية
املتهمة وطلبت ال�شكوى �ضدها ،ف�ض ًال عن �أق��وال
ال�شهود وقرينة هروب ا ُ
مل َّتهمة ،وجدتها املحكمة كافي ًة
ومقنع ًة لإدانتها وفق ًا لأحكام املا َّدة  340من قانون
ُ
العقوبات بداللة موا ِّد اال�شرتاك  47و 48و 49منه".

بعد عام ونصف على التحرير ..

ملف التعويضات الخاص بالمدن المحررة تحديًا كبيرًا للحكومة
بغداد  -متابعة

تجاوز دمار مدن عراقية
لكن
محررة  80في المائةّ ،
السلطات لم تخصص أموا ً
ال
كافية لها أو خطط ًا إلعادة
أما الدول المانحة
إعمارهاّ .

فلم ِ
وتخصص
تف بوعودها
ّ

أموا ً
ال لتلك المدن.

بعد �أكرث من عام ون�صف على حترير الأرا�ضي
العراقية من قب�ضة تنظيم "داع�ش" الإرهابيُ ،ي َع ّد
ملف التعوي�ضات اخلا�ص باملدن املحررة حتدي ًا
ّ
كبرياً للحكومة التي مل تتق ّدم وال خطوة واحدة
يف هذا ال�سياق .املواطنون الذين فقدوا منازلهم
وممتلكاتهم وحتى معيليهم يف املو�صل والأنبار
ومناطق �شمال �رشقي دياىل وبيجي واحلويجة
وغريها ،مل يح�صلوا على � ّأي تعوي�ض مادي
حتى يومنا هذا ،بينما �أوقفت املنظمات الدولية
مبعظمها عملها يف تلك املناطق لأ�سباب جمهولة
عموماً ،فتفاقمت ح ّدة املعاناة فيهاّ � .أما بع�ض
تلك املنظمات فقد ان�سحبت نتيجة قلة التمويل.
وهذا الواقع من �أكرب التحديات التي ته ّدد مدن
املحررة والتي يتجاوز عددها �أربعني
العراق
ّ
بلدة وناحية وق�صبة تنت�رش يف �شمال البالد
وغربها وو�سطها ،علم ًا � ّأن تلك امل��دن مل تكن
�أف�ضل ح��ا ًال قبل التحرير .اجل��وع والأم��را���ض
يفتكان ب�أهلها ،والبطالة م�ست�رشية بينهم ،هم
الذين ي�ؤكدون � ّأن التحديات القائمة هي مبثابة
احتالل جديد لهم ...ال �شيء يبعث على الأمل
باحلياة يف تلك املناطق.
تفيد م�صادر مطلعة ب� ّأن "�أكرث من � 100ألف
طلب تعوي�ض ُق ّدمت �إىل احلكومة ،من العائالت
املت�رضرة والتي هدمت منازلها" .ت�ضيف � ّأن
"تلك العائالت عادت �إىل مناطقها التي مل جتد
فيها �سوى اخلراب� ،آملة بالتعوي�ض .وراحت تق ّدم
الطلبات اىل احلكومة" .وتتابع امل�صادر نف�سها
� ّأن "هذا امللف غري وا�ضح .من جهة ،احلكومة
تعد املت�رضرين بتقدمي تعوي�ضات لهم ،ومن
جهة �أخرى مل حت�صل العائالت على � ّأي تعوي�ض،
الأمر الذي يثري ال�شكوك حول عزم احلكومة دفع
التعوي�ضات من عدمه" .وت��ؤكّ ��د � ّأن "ا�ستمرار
املماطلة احلكومية جتاه العائالت اليوم ت�سبب
يف تفاقم معاناتها"

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

املو�صل التي �شهدت �أ�رش�س املعارك يف خالل
التحرير ُت � َع � ّد م��ن �أك�ثر املحافظات ت����ضرراً،
�وي��ت �أح���ي���ا�ؤه مبعظمها
وجانبها الأمي���ن ���س� ّ
بالأر�ض ،ومل ُترفع الأنقا�ض حتى هذا اليوم.
ي��ق��ول ع�ضو حت��ال��ف الإ���ص�لاح ع��ن املو�صل،
با�سم احلمداين � ّإن "ملف التعوي�ضات مل ي�شهد
� ّأي تق ّدم ،فاحلكومة تتحجج بعدم تو ّفر املال
الكايف وب�أ ّنها تنتظر تو ّفره لتقدم التعوي�ضات

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

مل�ستحقيها" .ي�ضيف � ّأن "املناطق التي حتررت
يف املو�صل غري �صاحلة لل�سكن ،فبالإ�ضافة �إىل
الأنقا�ض ،ال تتو ّفر املياه وال الكهرباء وال �أب�سط
مقومات احلياة فيها" ،م�شدداً على � ّأن "هذا الثقل
ّ
كله على عاتق املواطن".
وي�شري احلمداين �إىل � ّأن "هذا امللف ال يخلو من
الف�ساد ،وال ميكننا �إعادته �إىل الإهمال فقط.
فاملواطنون ي�شكون حتى اليوم من الروتني

التحرير
07827824131
العالقات
07827824135

القاتل لتقدمي معامالت طلبات التعوي�ض ،ودوائر
متع�سفة يف
اللجنة املركزية للتعوي�ضات تبدو
ّ
ا�ستكمال املعامالتّ � .أم��ا بعد ا�ستكمالها فال
ُي�رصف �شيء" .ويح ّذر من "خطورة هذا امللف
وت��رك تلك العائالت املت�رضرة بال م ��أوى وال
عمل وال ق��وت ي�س ّد رمقها" ،حمم ًال احلكومة
"م�س�ؤولية قتل العائالت املت�رضرة جوع ًا ب�سبب
عدم تعوي�ضها".

وح��ال املو�صل لي�ست ا�ستثنائية ،فاملعاناة
ه��ي نف�سها يف ك��ل امل���دن .ت��ق��ول يف ال�سياق
النائبة عن حمافظة الأن��ب��ار ،زيتون الدليمي،
� ّإن "احلكومة احلالية مل ت�ضمن يف موازنة عام
 2019تعوي�ضات املت�رضرين ومل تخ�ص�ص � ّأي
م�ستحقات �أخ��رى للنازحني من �أج��ل �إعادتهم
اىل مناطقهم" .و�أكدت يف ت�رصيح �صحايف � ّأن
"النازحني واملت�رضرين يف الأنبار مل يت�سلموا
� ّأي تعوي�ضات من احلكومات املحلية ب�سبب عدم
تخ�صي�ص احلكومة االحتادية مبالغ لها من �أجل
التعوي�ضات حتى اليوم ،ف�ض ًال عن الروتني القاتل
يف تقدمي املعامالت والف�ساد الإداري واملايل".
جت��در الإ����ش���ارة �إىل � ّأن ال��ع��راق تلقى وع���وداً
باحل�صول على قرو�ض وم�ساعدات تق ّدر بنحو
 30مليار دوالر �أمريكي يف م�ؤمتر الكويت الذي
عقد يف العام املا�ضي ،لك ّنه مل يح�صل على � ّأي
دفعة من ذلك املبلغ الذي تعهدت نحو  40دولة
بتقدميها ،من بينها دول عربية ودولية .ويعزو
مراقبون ذلك �إىل خماوف تلك الدول من الف�ساد
امل�ست�رشي يف البالد.وت�ؤكد منظمات من املجتمع
امل��دين � ّأن الواقع الإن�ساين يف امل��دن املحررة
يبعث على الي�أ�س ،فحال العائالت العائدة �إىل
مناطقها ال يختلف عن حالها يف خالل النزوح،
تغ�ض النظر عن كل ذل��ك .يخرب
لكن احلكومة
ّ
ّ
مدير منظمة "روافد" التي تعنى ب�ش�ؤون املناطق
املحررة من نواح �إن�سانية خمتلفة ،الدكتور ر�شيد
العلي� ،أ ّنهم �أجروا "جوالت على املناطق املحررة
يف معظم املدن ،وال يوجد ما يبعث على الأمل
بالعي�ش م�ستقب ًال فيها" .ي�ضيف �أ ّن��ه "ال ميكن
للأهايل العي�ش يف تلك املناطق املعدومة ،فهي
غري �صاحلة لل�سكن يف غياب � ّأي خطوات حكومية
للإعمار �أو التعوي�ض" .ويلفت �إىل �أ ّنه "ال تتوفر
�إح�صائية حول عدد تلك العائالت املت�رضرة،
ونحن توا�صلنا مع اللجنة املركزية لتعوي�ض
املت�رضرين لك ّننا مل نح�صل على � ّأي ر ّد منها �أو
موعد ل�رصف التعوي�ضات".
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