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رقم االيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  2128لسنة 2015

بغ��داد  -اجلورن��ال  :اعلن��ت وزارة الهجرة واملهجري��ن ،عزمها الإ�رساع يف �رصف منح��ة املليون و500
�أل��ف دين��ار للأ��سر النازحة.وذكر بي��ان للوزارة ،ان"وزي��ر الهجر نوفل به��اء مو�سى �أوع��ز بت�شكيل جلنة
خا�ص��ة ت�ض��م الكادر املتق��دم يف الوزارة للبح��ث يف الطلبات اخلا�ص��ة بالنازحني"،م�ش�يرا اىل "جتهيز
م��ادة ال��كاز اويل ملول��دات املخيم اعتباراً من االح��د القادم ،وجتهي��ز ال�سلة الغذائي��ة الرم�ضانية وال�سلة
ال�صحي��ة ولوجبت�ين يف هذا ال�شهر.و�أكد وزير الهجرة "عزم الوزارة على الإ�رساع يف �رصف منحة املليون
ون�صف املليون دينار لكافة الأ�رس النازحة ت�شجيع ًا لهم على العودة اىل مناطقهم.كما وجه نوفل مو�سى"
مبفاحت��ة حمافظة بغداد ملنح الكرفان��ات للعوائل التي ت�سكنها يف جممع النه��روان وزيونة والتي ترغب
لا م�ؤقت ًا عن �أي دار مهدم ت�شجيع ًا للنازحني على العودة اىل مناطقهم،
بالع��ودة اىل مناطقها لتكون بدي� ً
وبالتن�سيق مع وزارة النقل لنقل هذه الكرفانات اىل مناطق.
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صفقة االفراج عن محافظ كركوك السابق تهدد بايقاف تعامل الشرطة الدولية مع العراق
بغداد – المحرر السياسي

فيما ت�سعي احلكومة العراقية لتحقيق مكا�سب من
حكومة كرد�ستان ب�ش�أن عدد من امللفات العالقة
بينهما ،ب�صفقة �إط�ل�اق ��س�راح حم��اف��ظ كركوك
ال�سابق جنم الدين كرمي ،حذر مراقبون من عدم ثقة
االنرتبول مبذكرات بغداد وايقاف التعامل معها من
جديد.
وجنم الدين كرمي ،انتخب كمحافظ لكركوك لأكرث
من ع�رش �سنوات ،هو قيادي �سابق يف "االحتاد
الوطني الكرد�ستاين" ،قبل �أن ي�ستقيل منه قبل ع ّدة
�أ�شهر وينتمي لـ"احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين".
و�صدرت بحقه عدة مذكرات اعتقال من الق�ضاء
العراقي ،على �أث��ر دخ��ول القوات العراقية ملدينة
كركوك وا�ستعادتها من الب�شمركة عقب تنظيم �أربيل
ا�ستفتاء �شعبيا لالنف�صال عن العراق يف �أيلول
.2017
ويامل احلزب الدميوقراطي الكرد�ستاين بت�سوية ملف
كرمي مع بغداد ،بعدما كانت ال�سلطات اللبنانية قد
اعتقلته يف مطار رفيق احلريري ،الثالثاء ال�سابق،
بنا ًء على �إ�شارة الإنرتبول الدويل لوجود مذكرات
من الق�ضاء العراقي �ض ّده ،بينما �أطلق �رساحه يف
اليوم التايل� ،إلاّ �أ ّن��ه بقي رهن التحقيق بانتظار
موقف ر�سمي من احلكومة العراقية
ويقول املحلل ال�سيا�سي وائل الركابي يف حديث
لـ"اجلورنال" ،ان االفراج عن حمافظ كركوك ال�سابق
جنم الدين كرمي بعد ان القي القب�ض عليه يف مطار
ب�يروت بناء على مذكرة و�صلت لالنرتبول من
قبل الداخلية العراقية ،داللة على ان هناك موقف
�سيا�سي قد تغري.
وا���ض��اف الركابي ان هناك بع�ض ال�شخ�صيات
فر�ضت امر ا ما و�ضغطت على اجلهات امل�س�ؤولة عن

اخبار االنرتبول بعدم القاء القب�ض على جنم الدين
كرمي املتهم مبلفات ف�ساد وملفات اخرى.
واو�ضح ان ع��دم ت�سليم جنم الدين ك��رمي للعراق
تنب�أ بف�شل قادم اىل تعامل االنرتبول مع الق�ضاء
العراقي ،مبينا ان الرتاجع عن مذكرة اعتقال جنم
الدين كرمي يزعزع ثقة االنرتبول بالق�ضاء العراقي.
وت���ق���ول م�����ص��ادر م��ط��ل��ع��ة � ّإن "رئي�س احل���زب
تدخل
الدميوقراطي الكرد�ستاين م�سعود البارزاينّ ،
ب�شكل مبا�رش ب�ش�أن كرمي وقت القب�ض عليه" ،مبينة
� ّأن "البارزاين وق��ي��ادات كردية رفيعة امل�ستوى
�ضغطوا على رئي�س احلكومة ع��ادل عبد املهدي
وعلى قيادات رفيعة يف بغداد،لت�سوية ملف كرمي،
املطلوب للق�ضاء العراقي".
و�أكد امل�صدر ذاته � ّأن "اجلانب الكردي بذل وعودا
ب�ش�أن عدد من امللفات العالقة بني بغداد و�أربيل،
و�أ ّنه �سيخطو خطوات فاعلة لت�سويتها" ،مبينا � ّأن
"تلك امللفات تخ�ص مو�ضوع �إعادة قوات الب�شمركة
�إىل بع�ض املناطق املتنازع عليها ،والذي ما زال
خا�ضعا للنقا�ش بني الطرفني ،ومو�ضوع احلوار
ب�ش�أن كركوك.
و�أ�شار �إىل � ّأن "امللفات الق�ضائية املثارة �ض ّد كرمي
مل يتم ح�سمها ،بل � ّإن بغداد اتفقت مع اجلانب
الكردي على � ّأن �أي ت�سوية ب�ش�أن امللفات الق�ضائية
لن تتم �إلاّ بعد احلوار بني الطرفني ب�ش�أن امللفات
العالقة والتو�صل لتفاهمات بنى عليها التحركات
الأخرى ،مبا فيها ت�سوية امللفات الق�ضائية.
وكان الكرد قد ا�شرتطوا يف وقت �سابق عدم الدخول
يف �أي حوار ب�ش�أن كركوك� ،إلاّ بعد �أن تخرج القوات
العراقية و"احل�شد ال�شعبي" من املحافظة.
زج ال�سيا�سة بامللفات الق�ضائية،
وينتقد برملانيون ّ
داعني �إىل منع احلكومة من التدخل مع الإنرتبول
الدويل.

جموع الزائرين ت�ؤدي زيارة ذكرى ا�ست�شهاد االمام علي»ع»

بغداد تتحرك لحسم مصير عراقيين عالقين في سوريا
بغداد – الجورنال

تتحرك احلكومة العراقية حل�سم م�صري مدنيني
عراقيني يعي�شون يف خميم الهول ال�سوري يواجهون
حتديات �صعبة يف اجراءات العودة.
وبح�سب مواطنني يقطنون يف خميم الهول ان االف
العراقيني يعي�شون يف املخيم لكن ه�ؤالء يواجهون
حتديا يف العودة اىل العراق ،بعد هروبهم مع تنظيم
داع�ش االرهابي
ويقول امل���زارع �شاكر �صالح � ،إن��ه "كان ي�شعر

باخلوف من تنظيم داع�ش االهابي لكن خوفه من
هزميته كان �أعظم .وتتمثل م�شكلته يف �إقناع النا�س
ب�أنه مل يكن ي�ؤيد االرهابيني
وبح�سب �صالح ف�أنه عندما �أخرجت القوات االمنية
العراقية امل�شرتكة التنظيم االرهابي من مدينته
مبحافظة �صالح الدين رحل مع التنظيم االرهابي
وبقي قدر ما ا�ستطاع فيما ي�سمى بـ "دولة اخلالفة"
ً التي �أعلنها التنظيم وهي التي ا�ستطاعت القوات
امل�شرتكة ان تقل�ص م�ساحة �سيطرته يف العراق.
ويعي�ش �صالح والع�رشات اخرين االن يف خميم

الهول املرتامي الأط��راف واخلا�ضع للحرا�سة على
اجلانب ال�سوري من احلدود حيث يعي�ش الألوف من
�أن�صار تنظيم داع�ش االرهابي املتم�سكني ب�أفكاره.
وي�ستعد العراق لإع��ادة مواطنيه من خميم الهول
الذين يتجاوز عددهم � 30ألفا ،لكنه يواجه مع�ضلة
يف تقرير م�صريهم وكيفية التعرف على من كانت
تربطهم �صالت حقيقية بتنظيم داع�ش ومن وجدوا
�أنف�سهم عالقني مع داع�ش
وتقول م�صادر مطلعة ان بغداد تواجه �صعوبة
التمييز بني هذين الفريقني اللذين ينتمي �أفرادهما

يف بع�ض الأحيان لع�شرية واحدة يف الهول ،تعني
�أن كثريين م��ن �أم��ث��ال �صالح يواجهون البقاء
حمتجزين لفرتة طويلة مبقت�ضى اخلطط التي تعكف
احلكومة على درا�ستها.
وت�ضيف امل�صادر ان بغداد تخلت يف الآونة الأخرية
عن فكرة بناء خميم منف�صل الحتجاز القادمني
من خميم الهول فيه وذلك بعد �أن اعرت�ضت عليها
وكاالت الإغاثة التي تعتمد عليها بغداد يف �إعالة
مئات الآالف من النازحني.
وا���ش��ارت اىل �إن "�أحدث اق�ت�راح ع��راق��ي يق�ضي

بو�ضعهم يف مبان وهياكل لها �صفة ال��دوام يف
مناطق معزولة تخ�ضع حلرا�سة قوات الأمن.
وبح�سب "رويرتز" ،ف�أن علي البياتي ،ع�ضو مفو�ضية
حقوق االن�سان قد �أكد �إن "املخيمات م�ؤقتة وال
ميكن �أن يعي�ش فيها النا�س �إىل الأبد.
و�أ�ضاف �أن "احلل الوحيد هو تخ�صي�ص مناطق
تخ�ضع للمراقبة واحل��م��اي��ة م��ن ج��ان��ب ال��دول��ة
وت��زوي��ده��ا باخلدمات والعمل على دم��ج ه ��ؤالء
النا�س.
وق��ال عدد من العاملني يف جمال امل�ساعدات �إن

مشرعون :ظريف يحمل رسالة
لألميركان عبر بغداد

الزراعة تكشف آلية تعويض المتضررين من حرائق المحاصيل
بغداد  -الجورنال

�شكلت وزارة الزراعة ،االحد ،غرفة عمليات م�شرتكة مع اجلهات
االمنية والدفاع املدين ملتابعة �أحداث احلرائق التي اندلعت يف
املحا�صيل الزراعية مبحافظات �صالح الدين وكركوك ودياىل
ونينوى .وقال الناطق الر�سمي للوزارة حميد النايف� ،إن “الوزارة
ومنذ اللحظة االوىل حل��دوث احلرائق �أر�سلت وف��داً للذهاب اىل
حمافظة �صالح الدين من �أجل الوقوف ميداني ًا على واقع احلدث.
وبني �أن “الوفد قدم تقريره �إىل وزير الزراعة وبعد تدار�س حمتواه
مت ت�شكيل غرفة عمليات ير�أ�سها الوزير والكادر املتقدم يف الوزارة

وبالتعاون مع القوات االمنية والدفاع املدين والدوائر الزراعية
يف املحافظات امل�ستهدفه من �أجل احلد من هذه احلرائق ،ف�ض ًال
عن ت�ضافر جهود الأجهزة االمنية و الدفاع املدين بغية تطويق
هذه احلرائق واحلد منها” ،م�شرياً اىل �أن “الو�ضع الأمنى وال�سلم
املجتمعي يف تلك املحافظات م��ازال ه�ش ًا وغري نا�ضج حتى
ال�ساعة مما يوفر بيئة منا�سبة حلدوث هكذا جرائم منظمة.
واعترب �أن “تلك االعمال تدخل �ضمن �ضمن خانة الإره��اب
واجلرمية املنظمة ،و�أن ما مت تداوله يف و�سائل االعالم عن حجم
اخل�سائر مبالغ فيها” ،مو�ضح ًا ب�أن “حجم الأ�رضار التي �سببتها
هذه احلرائق مل تكن مب�ستوى التهويل االعالمي ،عاداً امل�ساحات

املت�رضرة باملتوا�ضعة وال ت�شكل رقم ًا قيا�س ًا بامل�ساحات
املزروعة (والتي تقدر  ١٢مليون) دومن.وب�ش�أن التعوي�ضات لفت
اىل �أنه “يتم من خالل جلان خمت�صة وم�شرتكة تتبناه جمال�س
املحافظات ومن ثم رفعها اىل الوزارة وبعدها اىل جمل�س الوزراء
وال��ذي ب��دوره له االم��ر بالتعوي�ض وم��ن املبالغ املخ�ص�صة
للكوارث” ،داعي ًا اجلميع اىل “التعاون مع وزارة الزراعة واجلهات
ال�ساندة من اجل احلد من هذه احلرائق بغية احلفاظ على املنتج
املحلي وعدم �أثارة املخاوف لدى الر�أي العام ب�ش�أن هكذا �أحداث
الت�ؤثر على خطط ال��وزارة خا�صة بعد و�صولها اىل مقرتبات
االكتفاء الذاتي للعديد من املحا�صيل الزراعية.

"وكاالت الإغاثة �أكدت �أنها لن تقدم دعما ملخيم
احتجاز جديد �أو ملنطقة اعتقال .
ولفت التقرير ،اىل �أن وزارة الهجرة واملهجرين
العراقية ورئا�سة ال��وزراء ،قد امتنعت عن التعليق
على اخلطط احلالية للمحتجزين يف خميم الهول،
لأن �أغلب من يعي�شون يف املخيم خرجوا من �آخر
قطعة من الأر���ض كانت حتت �سيطرة داع�ش يف
�رشق �سوريا فلي�س من ال�سهل متييز �أ�صحاب الفكر
املتطرف ع��ن غ�ير املتطرفني و�ضمان �أال تغري
املجموعة الثانية �آراءها.

بغداد  -الجورنال

�أكد ع�ضو جلنة العالقات اخلارجية النيابية عامر الفايز� ،أن
زيارة وزير اخلارجية االيراين حممد جواد ظريف �إىل بغداد
مهمة جدا ،م�شريا �إىل �أن ظريف يحمل مقرتحات جديدة من
القيادة االيرانية اىل االمريكان لتمريرها عرب بغداد .وقال
الفايز � ،إن “زيارة وزي��ر اخلارجية االيرانية حممد جواد

ظريف �إىل بغداد قبل توجه ال��وف��ود العراقية اىل طهران
و�أمريكا وال�سعودية دليل على ان طهران التريد احلرب مع
وا�شنطن .وا�ضاف ان “ظريف يحمل معه عدة مقرتحات الجل
منع وقوع احلرب بني بالده وامريكا وان بغداد هي املحطة
التي تثق بها طهران الي�صال ر�سالة احلكومة يف اجلمهورية
اال�سالمية االيرانية” ،م�ؤكدا �أن “�أي عاقل اليوم ال يريد احلرب
بني وا�شنطن وطهران لكون املنطقة تهم م�صالح العامل با�رسه.

رمضان في الغربة ...صوم و حنين للوطن وشوق لخبز التنور
بغداد -كاظم الحناوي

الآالف من العراقيني كتب عليهم ق�رسا كان �أم طواعية
مت�ضية هذا ال�شهر الف�ضيل خ��ارج �أر���ض الوطن و
بعيدا عن ملة الأهل و دفء الأحباب ،فعندما يحل
ال�شهر الف�ضيل ي�شدهم احلنني للوطن و العائلة وخبز
التنور واال�ستمتاع بالرتاث ال�شعبي الرم�ضاين يف
الأم�سيات اجلميلة .هذا العام تزامن رم�ضان و بداية
�شهر ايار ،منهم من مل يتحمل البعد عن كل ما مييز
هذا ال�شهر الف�ضيل بقلب الوطن الأم فجمع احلقائب
على عجل و �شد الرحال لأر���ض الوطن ومنهم من
مل ت�سعفه الظروف والأق��دار يف حتقيق الغاية التي
متنيها النف�س .ويحتل رغيف اخلبز العراقي م�ساحة
خا�صة بالرتاث ال�شعبي الرم�ضاين من �أجواء ال�شهر
مع الوجبة الرئي�سة لأغلبية النا�س،خبز التنور
الذي تخت�ص ب�صناعته بع�ض املطاعم كما يقوم

بع�ض االفراد باخلبز بالتنور املنزيل وتوزيعه على
حمالت البقالة .وي�ؤكد البع�ض �أن للمكان والأدوات
امل�ستخدمة يف �صناعة التنور ت�أثريا وذوقا خمتلفا
على االفطار فالبع�ض يخبز على ال�صاج و�آخرون
ي�ستخدمون التنور،لكن اليوم ات�سعت دائرة توزيع
اخلبز العراقي و�أ�صبح مهنة ميتهنها البع�ض يف
اوربا و�أ�صبح هناك �أ�شخا�ص ميار�سونها فاملحالت
العربية تعر�ض اخلبز العراقي مع ما يعر�ض من
انواع اخلبز للدول العربية مع اال�صناف االوربية
املعرو�ضة وا�صناف �أخرى.

التنور تراث

ال يكاد يخلو مطعم عراقي يف �أوربا من وجود تنور
ل�صناعة اخلبز العراقي ،ي�أخذ مكانه يف احد زوايا
املطعم وبالقرب منه كميات م��ن اخلبز جاهزة
للزبائن ،فالتنور يحتل مكانته اخلا�صة وال ميكن
اال�ستغناء عنه وا�ستبدال خبزته اللذيذة بخبزة

االف��ران االوربية. واخلباز العراقي يتقن اقرا�ص
اخلبز ويعر�ض مهارته من خالل حجم قر�ص اخلبز
وبطريقة �شهية للزبائن يف املطعم..
ال�سيدة �أم كرار متزوجة ومقيمة يف بلجيكا تقول
"انا حمرتفة يف �صناعة اخلبز بعد ما تعلمت واتقنت
�صناعته على يد والدتي منذ �سنوات" وا�ضافت ،
�أن "اخلبز بوا�سطة التنور يحتاج خلربة يف كيفية
التعامل ولتهيئة التنور وفق درجة حرارة معتدلة
 ،واخلبز يختلف طعمه و�شكله اعتمادا على نوعية
الدقيق وطريقة التجهيز ،فانا اهتم بطريقة العجن
وجتان�سه مع كمية املاء وامللح واخلمرة.
وتكمل ام كرار قائلة " لكن املعاناة هي يف نوع
الطحني يف اورب �ا ،لآن الطحني اجليد للخبز لونه
مييل اىل ال�سمرة اكرث منه اىل البيا�ض ،وانا اعاين
من الطحني االورب��ي يف تثبيته داخل التنور ،الن
اغلب ان��واع الطحني  ،من (الطحني ال�سيال) وهذا

النوع �صعب يف تثبيته على جدار التنور وغري قابل
لفر�ش العجينة ب�شكل كاف ،لكن هناك انواع ًا جيدة
من الطحني نعرفها يف العراق جتعلك تتحكم يف
حجم وكثافة قر�ص اخلبز.

�إقبال كبري

اىل ذل��ك يقبل ع��دد م��ن املواطنني العراقيني يف
بلجيكا خالل �شهر رم�ضان على �رشاء خبز التنور من
املطاعم ال�شعبية ومن الأ�سواق ،حيث يحر�ص كثري
منهم على تناوله مع وجبة الإفطار ،وتقوم بع�ض
الأ�رس ب�إعداده داخل منازلهم .وا�شار ثائر الالمي
عراقي مالك ال�سواق الفريوز يف انتويربن اىل ان
"الأ�سواق ال�شعبية متتلئ يف �أوربا ب�أنواع من اخلبز
خالل �شهر رم�ضان ومنها خبز التنور العراقي الذي
يعد داخل التنور ،وتقدم املطاعم ال�شعبية خبز التنور
مع اال�سواق اخلا�صة ببيع املواد الغذائية التي بد�أت
ت�شتهر به العديد من اال�سواق العراقية يف اوربا".

