2

محليات

االربعاء  29آيــــار  2019العدد 597
Wed.29 May. 2019 issue 597

الدفاع المدني تعلن موقفا جديدا للحرائق
في عموم العراق
بغداد  -اجلورنال  :اعلنت مديرية الدفاع املدين ،عن موقف جديد للحرائق منذ ع�رشين
يوما يف عموم العراق ،م�شرية اىل وقوع  ١٤٩حادثة حريق يف مناطق متفرقة من
البالد .وقالت يف بيان �إن "املوقف اجلديد للحرائق يف عموم حمافظات العراق من
تاريخ  ٢٠١٩/٥/٨لغاية  ٢٠١٩/٥/٢٧ت�ضمن  ١٤٩حادثة".
و�أو�ضحت املديرية �أن "امل�ساحات املحرتقة بلغت  ٧٥٧٧دومن��ا ،فيما بلغت
امل�ساحات املنقذة  ١٣١٩٩٨دومنا".
والتهمت حرائق كبرية ،على مدى ال�شهر املا�ضي ،م�ساحات وا�سعة من الأرا�ضي
الزراعية يف مناطق خمتلفة من العراق ،ومل تتمكن ال�سلطات من معرفة منفذيها حتى
الآن .و�أتت النريان على مئات الدومنات من الأرا�ضي الزراعية يف حمافظات �صالح
الدين ونينوى ودياىل وكركوك ،فيما كان املزارعون ي�ستعدون ملو�سم احل�صاد.
وت�ؤكد وزارة الزراعة �أن احلرائق التي اندلعت م�ؤخرا "ممنهجة" وت�ستهدف ثروة البالد
الوطنية ،فيما ت�شري �إىل �أن حتقيقاتها م�ستمرة للك�شف عن اجلهات التي تقف خلفها.

التعليم تعفي عميد كلية التراث ومعاونه العلمي
من منصبيهما
بغداد  -اجلورنال � :أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،عن �إعفاء عميد كلية
الرتاث اجلامعة ومعاونه العلمي من من�صبيهما لـ"�إخاللهما بواجباتهما الوظيفية"
يف �إدارة العملية االمتحانية .وقال مدير دائرة التعليم الأهلي اجلامعي �إيهاب ناجي
عبا�س يف بيان� ،إن "دائرة التعليم اجلامعي الأهلي يف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي قررت� ،إعفاء عميد كلية الرتاث اجلامعة ومعاونه العلمي من من�صبيهما"،
مو�ضح ًا �أن "قرار الإعفاء جاء بعد �إيعاز وزير التعليم العايل والبحث العلمي ق�صي
ال�سهيل بت�شكيل جلنة حتقيقية خالل زيارته لكلية الرتاث اجلامعة".
و�أ�ضاف عبا�س� ،أن "اللجنة قررت �إعفاء عميد الكلية ومعاون العلمي من من�صبيهما
لإخاللهما بواجباتهم الوظيفية يف �إدارة العملية االمتحانية وعدم اتخاذ الإجراءات
الأ�صولية لإحكامها وتنظيم �سجالت الدرجات الأ�سا�س (املا�سرت �شيت)" ،م�ؤكداً
�أنه "�سيتم متابعة تقومي الإجراءات من قبل دائرة التعليم اجلامعي الأهلي وجهاز
الإ�رشاف والتقومي العلمي".

ضبط "تجاوز" على عقار قيمته عشرة مليارات
دينار في نينوى
بغداد  -اجلورنال � :أعلنت مديرية حتقيق هيئة النزاهة يف حمافظة نينوى ،عن �ضبط
"حاالت جتاوز" على عقار تعود ملكيته �إىل وزارة املالية ،مبينة �أن قيمته الإجمالية
تبلغ ع�رشة مليارات دينار .وقالت املديرية يف بيان � ،إنها "ر�صدت حاالت جتاوز على
عقار تعود ملكيته �إىل وزارة املالية وحق الت�رصف فيه ملجموعة من الورثة" ،مبينة �أن
"م�ساحة العقار تناهز �ستة دوامن وخم�سمائة مرت ،وتقدر قيمته بع�رشة مليارات دينار".
و�أ�ضافت� ،أن "حترياتها قادت �إىل �إقدام املتهمني على تقطيع العقار وبيعه على �شكل
قطع �إىل املواطنني ب�سعر (� )600إىل (� )750ألف دينار للمرت الواحد ،و�أن هناك م�ساحة
منه تقدربـ( )800مرت ما زالت معرو�ضة للبيع يف �أحد مكاتب بيع و�رشاء العقارات يف
املحافظة� ،أما املتبقي من العقار فقد لوحظ �إن�شاء العديد من الدور والهياكل عليه".
ولفتت املديرية� ،إىل "�ضبطها �أ�ضابري �شخ�صية لورثة �صاحبة احلق بالت�رصف يف
العقار يف املكتب الذي مت عر�ض بيع قطعة فيه ،فيما �ضبطت متهمني اثنني ادعى
الأول �أنه وكيل �صاحب املكتب ،والثاين يعمل ب�إدارته يف موقع العقار".

احزاب كردية في كركوك :ال مبرر للحزبين الرئيسين بعدم اختيار محافظ جديد
بغداد  -الجورنال

اعلن م�س�ؤول احلركة اال�سالمية يف كركوك
ح�سن ال�شيخاين ان الأح����زاب الكرد�ستانية
اجتمعت يف كركوك.
وقال ال�شيخاين ،انه وبعد مناق�شة اجندة اجلل�سة
واب��داء كل حزب رايه حول امل�سائل امل�ستجدة
اقليميا ودوليا و يف حمافظة كركوك خا�صة
متخ�ض االجتماع عن ا�صدار بيان تركز على
االمور االتية:
..١مطالبة احلكومة االحت��ادي��ة برفع حالة
الطوارئ وع�سكرة املدينة .
..٢وقف �سيا�سة التعريب اجلارية حاليا النها

ظ��اه��رة غ�ير ان�سانية ومتناف م��ع املبادئ
الدميوقراطية ونتائجها تكون وخيمة والتجارب
ال�سابقة تثبث هذه احلقيقة .
..٣االح��زاب اكدت على انه التوجد اية ا�سباب
ام��ام قيادة احلزبني الكورديني (الدميقراطي
والوطني ) الكورد�ستانينب لعدم اتفاقهما
لتطبيع االو���ض��اع يف ك��رك��وك والعمل على
تفعيل جمل�س حمافظة كركوك واختيار حمافظ
لكركوك واالنتهاء من الو�ضع احلاىل املفرو�ض
على املحافظة.
..٤حمل م�س�ؤولية الو�ضع املت�أزم يف كركوك
على رئا�سة اجلمهورية ونائبي رئي�س الربملان
ورئي�س جمل�س ال���وزراء والربملانيني الكورد

ومطالبتهم بالعمل على تنفيذ املادة . ١٤٠
..٥وك���ذل���ك مطالبة ب��رمل��ان وح��ك��وم��ة اقليم
كورد�ستان علي التدخل ال�رسيع وعدم ال�سكوت
حول ما يجري يف كركوك وما حولها ومواطنيها
من م�ضايقات وعليهم القيام بواجبهم والوقوف
ب��وج��ه ه��ذه اخل��روق��ات الد�ستورية م��ن قبل
املحافظ احلايل .
..٦كل االحزاب الكورد�ستاتية اكدت على وقوفها
بجانب الفالحني املت�رضرين ب�سبب احلرائق
وكذلك ع��دم قبول ماتقوم به بع�ض اجلهات
املت�سلطة من اخراج فالحي املكون الكوردي او
تهديدهم البعادهم عن ارا�ضيهم التي ميلكونها
.وم���ن واج���ب احل��ك��وم��ة االحت��ادي��ة يف بغداد

تعوي�ض املت�رضرين ..٧ .واخريا جددت االحزاب
الكورد�ستانية على التعاي�ش ال�سلمي بني جميع
املكونات يف حمافظة كركوك .
وخ���ت���م ال�����ش��ي��خ��اين ب��ال��ق��ول ان االح�����زاب
الكورد�ستاتية ق��د او���ص��ت ب��زي��ارة كركوك
واملناطق املتنازع عليها من قبل الربملانني
ال���ك���ورد واال���س��ت��م��اع اىل اراء واق�ت�راح���ات
امل��واط��ن�ين يف تلك املناطق الي��ج��اد احللول
الد�ستورية والقانونية مل�سالة ملكية االرا�ضي
الزراعية التي كانت �ضمن �سيا�سة التعريب ابان
النظام ال�سابق .
وكما او�صت تلك االحزاب بزيارة مندوبي االمم
املتحدة الطالعهم على تلك اخلروقات .

نائب يهدد بإجراءات برلمانية في حال استمرار "التخبط" في مجلس الديوانية
الديوانية  -وكاالت

دعا النائب عن حمافظة الديوانية علي البديري ،جمل�س
املحافظة �إىل امل�ضي بتوزيع التخ�صي�صات املالية
للديوانية على امل�شاريع املتلكئة منذ فرتة والتي مل يبد�أ
العمل يف البع�ض منها حتى اللحظة ،مهدداً ب�إجراءات
�سيتم امل�ضي بها برملانيا يف ح��ال ا�ستمرار حالة
"التخبط" بالعمل يف جمل�س املحافظة.
وقال البديري �إن "حمافظة الديوانية ظُ لمت كثرياً ،ومل
جند من ين�صفها طيلة ال�سنوات ال�سابقة" ،م�شرياً �إىل �أن
"تخ�صي�صات املحافظة باملوازنة و�صلت اليها منذ فرتة
ورغم و�صولها مت�أخرة لكن جمل�س املحافظة مل يبد�أ حتى
اللحظة خطوات ا�ستكمال امل�شاريع املتلكئة واملت�أخرة
فيها".
و�أ�ضاف� ،أن "حالة التخبط التي جندها اليوم تعترب باب ًا
من �أبواب الف�ساد والإهمال الإداري ،وهي ت�رصفات ت�رض
ب�أبناء املحافظة وتعترب حنث ًا باليمني الذي �أق�سمه �أع�ضاء
املجل�س وحكومتها املحلية يف توفري �أعلى درج��ات
اخلدمة لأبناء الديوانية".
وت��اب��ع� ،أن "تخ�صي�صات املحافظة متوا�ضعة ج��داً
باملوازنة ،ورغم هذا ف�إن تلك�ؤ امل�شاريع معناه �إعادة ما
مل ي�رصف من التخ�صي�صات �إىل خزينة الدولة بعد انتهاء
ال�سنة املالية ما يت�سبب بخ�سارة املحافظة و�أبنائها
حقوق ًا م�رشوعة لهم ب�سبب حالة التخبط احلا�صلة االن
باملجل�س" .ودعا البديري جمل�س الديوانية� ،إىل "امل�ضي
بتوزيع التخ�صي�صات املالية للديوانية على امل�شاريع
املتلكئة منذ فرتة والتي مل يبد�أ العمل يف البع�ض منها
حتى اللحظة" ،م��ه��دداً بـ"�إجراءات �سيتم امل�ضي بها
برملاني ًا بحال ا�ستمرار حالة التخبط بالعمل يف جمل�س
املحافظة".

عراقيون مسجونون في المجر يواجهون الموت
بغداد  -متابعة

نشرت وسائا اعالم فرنسية
تقريرا بشأن حرمان الالجئين
في مراكز االحتجاز بالحدود
المجرية الصربية من الطعام،
وتنديد جمعيات إنسانية
بهذه المسألة.

ونقلت الو�سائل عن رئي�س قائمة "بال�س بيبليك"
الفرن�سية رافائيل غلوك�سمان قوله �إن "هناك
مهاجرين ميوتون يف ال�سجون الهنغارية ب�سبب
نق�ص الغذاء" ،مبينا ان "مفردة املوت ذات وقع
قوي بع�ض ال�شيء ،وقد قلتها يف خ�ضم االندفاع
يف النقا�ش ،لكن مل يكن لها �أي داع"
وبالن�سبة لبقية �إفاداته� ،أ�شار غلوك�سمان �إىل
�أن��ه ي�ؤيد ت�رصيحه "حول تقرير املدافعة عن
حقوق الإن�سان دنيا مياتوفيت�ش" ويعترب �أنه
"من املده�ش �أن دولة �أوروبية ،ت�ستفيد من
�أموال �أوروبية ،وهي �أموال مت�أتية من �رضائبنا،
ترف�ض �إطعام الأ�شخا�ص املوجودين داخل
مراكز احتجاز".
و�أ���ض��اف��ت �أن الت�رصيحات ال��ت��ي �أدىل بها
غلوك�سمان تت�أتى بالفعل من م�صادر موثوقة
وحتديدا من تقرير ُن�رش يف � 21أيار �سنة ،2019
�إثر زيارة م�س�ؤولة مبفو�ضية حقوق الإن�سان يف
جمل�س �أوروب���ا دنيا مياتوفيت�ش �إىل املجر،
والتي امتدت من الرابع �إىل الثامن من �شباط
�سنة .2019
وقد جاء يف التقرير التايل �إن "املفو�ضية ت�شعر
بالقلق �إزاء حقيقة �أن العديد من طالبي اللجوء،
مبن فيهم طالبو اللجوء املحتجزون يف مناطق
العبور يف �إط��ار �إج���راء مراقبة الأج��ان��ب ،قد
ُحرموا من الطعام �أثناء احتجازهم ،ويتم هذا
االحتجاز الفعلي بالرجوع �إىل القانون الثاين
ل�سنة  2007ب�ش�أن دخول و�إقامة رعايا البلدان
التي ال تنتمي �إىل االحتاد الأوروبي".
عالوة على ذلك ،ورد يف التقرير �أنه "ال يفر�ض
امل��ر���س��وم احل��ك��وم��ي املتعلق بتطبيقه على
ال�سلطات املخت�صة يف جم��ال اللجوء توفري
الغذاء للأ�شخا�ص اخلا�ضعني لإجراءات �رشطة
الأجانب يف مناطق العبور.
ويف �شهر �آب �سنة � ،2018أُر�سلت خم�س عرائ�ض
�إىل املحكمة الأوروب��ي��ة حلقوق الإن�سان من

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

�أجل طلب اتخاذ تدابري م�ؤقتة وعاجلة مبوجب
املادة  39من الئحة املحكمة ،بهدف و�ضع حد
لعمليات احلرمان من الطعام ،ووافقت املحكمة
على هذه الطلبات ،ما دفع بال�سلطات �إىل تقدمي
الطعام لالجئني.
كما نقلت ال��و���س��ائ��ل ع��ن التقرير �أي�����ض��ا �أن
"املفو�ضية ت�شعر بقلق �شديد �إزاء تقدمي ثمانية

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

طلبات مماثلة لتدابري م�ؤقتة وعاجلة و ُقبولها
مرة �أخرى يف �شهر �شباط و�آذار وني�سان �سنة
.2019
وت��ؤك��د املفو�ضية �أن "املجر ملزمة مبوجب
املعايري الأوروبية والدولية املتعلقة بحقوق
الإن�سان ،مبعاملة جميع الأ�شخا�ص املحتجزين
يف مناطق العبور ب�إن�سانية وكرامة".
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يف ال��واق��ع ،مل يكن جمل�س �أوروب���ا امل�ؤ�س�سة
الوحيدة التي ح��ذرت من الو�ضع يف مناطق
العبور للحدود بني املجر و�رصبيا ،ففي الثالث
من �أيار �سنة � ،2019سبق و�أن �أفادت املفو�ضية
ال�سامية للأمم املتحدة حلقوق الإن�سان ب�أنه
"وفقا للتقارير ال�صادرة منذ �آب  ،حرمت
مهاجرا
ال�سلطات املجرية ما ال يقل عن 21
ً

ينتظرون الرتحيل من الطعام ،لفرتات ت�صل يف
بع�ض احلاالت �إىل خم�سة �أيام".
ون����شرت املفو�ضية ال�سامية ل�ل�أمم املتحدة
ل�ش�ؤون الالجئني نتائج تقرير دنيا مياتوفيت�ش.
وبينت �أن��ه منذ �شهر �آب �سنة  ،2018تدين
جمعيات حقوق الإن�سان ،هيومن رايت�س ووت�ش
وال��ف��رع الهنغاري للجنة هل�سنكي ،عمليات
احل��رم��ان م��ن ال��غ��ذاء ال��ت��ي ج��� ّدت يف مناطق
العبور الهنغارية ،حيث يتم احتجاز املهاجرين
القادمني من �رصبيا.
وبعد �أن توا�صل معها ال�صحفيون ،تفيد جلنة
هل�سنكي يف املجر �أنه "منذ �آب �سنة ،2018
كانت هناك  14حالة مل يح�صل فيها 23
�شخ�صا على الطعام يف مناطق العبور.
ً
ومبا �أن جلنة هل�سنكي الهنغارية هي املنظمة
الوحيدة يف املجر التي تقدم م�ساعدة قانونية
جمانية لطالبي اللجوء ،فقد مت رفع كل هذه
الق�ضايا �إىل �أنظار حمكمة العدل الأوروبية.
من خالل تناول تفا�صيل هذا الإح�صاء الذي مت
�إجنازه يف �شهر ني�سان �سنة  ،2019مت ت�سجيل
 13حالة ،ميكن مالحظة �أن فرتات احلرمان
من الطعام ترتاوح بني يوم وخم�سة �أيام ،و�أنها
تتعلق يف �أغلب الأح��ي��ان ب��آب��اء قادمني من
العراق ،و�أفغان�ستان و�إيران ،ب�صحبة �أطفالهم،
الذين يجب ترحيلهم يف كل مرة �إىل العراق �أو
�رصبيا بعد ف�شل طلبات اللجوء ،وي�شري التقرير
�إىل �أنه يتم �أحيا ًنا �إطعام الق�صرّ والن�ساء.
يف املقابل ،ال يتم تقدمي وجبات الطعام للرجال
البالغني ،فعلى �سبيل امل��ث��ال ،الحظت جلنة
هل�سنكي �أنه يف �إح��دى العائالت العراقية ،مل
يتغ ّذى الأب��وان ملدة �أربعة �أي��ام و�أن��ه "�أثناء
تناول وجبات الطعامُ ،ينقل �أطفالهما �إىل مكان
منف�صل داخل املركز" ،ما مينعهم من تقا�سم
وجباتهم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حددت منظمات
غ�ير حكومية هيومن رايت�س ووت�����ش وجلنة
هل�سنكي �أنه ال وجود حلاالت وفاة يف مناطق
العبور املجرية.
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