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شيخ دلير تطالب رئيس اقليم كردستان
بالتنازل عن راتبه
بغداد  -اجلورنال  :طالبت القيادية يف االحتاد الوطني الكرد�ستاين ريزان �شيخ دلري،
رئي�س اقليم كرد�ستان الذي منح الثقة ،نيجريفان بارزاين بالتنازل عن راتبه "خدمة"
ل�شعب كرد�ستان.
وقالت دلري يف بيان " ،اهنئكم مبنا�سبة ت�سنمكم من�صب رئي�س الإقليم متمنية لكم
النجاح وال�سري يف طريق خدمة �شعب كرد�ستان ،اما بعد تهنئتي يارئي�س الإقليم اطلب
منك �شيئان مهمان و �رضوريان وهما ،التنازل عن راتبك خدمة ل�شعب كرد�ستان،
فكونك رئي�س االقليم اجلديد اطلب منك �أن تخ�ص�ص راتبك للأعمال اخلريية
والإن�سانية والثقافية يف الإقليم لكي تبني ثقه مهمة مع النا�س".
و�أو�ضحت" ،حتى تثبت بانك تريد تخدم النا�س ب�شكل فاعل النه من العام ١٩٩١
حلد االن االقليم قدملك كل اخلري ومقابل هذا ال�شي نريد ان تخدم ب�صورة �شخ�صية
فتتربع براتبك كل �شهر للم�شاريع خلدمة املر�أة وال�شباب واالطفال" ،م�ضيفة �أن "بعد
دور املر�أة نطالب ب�أن تكون ن�سبة وجود املر�أة احلقيقي داخل رئا�سة االقليم لي�س اقل
من ( .")30%و�أدى رئي�س وزراء اقليم كرد�ستان ال�سابق نيجرفان البارزاين ،اليوم
االثنني ،اليمني الد�ستورية رئي�سا لالقليم.

بعد نبش المقابر ..العراق يبدأ التعرف على هويات ضحايا داعش
بغداد  -الجورنال

�رشع الطب العديل يف بغداد �إجراءات التعرف على
هويات  141جثة ا�ستخرجت من مقابر جماعية يف
�سنجار ،املعقل الرئي�سي للأقلية الإيزيدية يف �شمال
العراق.
وق��ال مدير عام الدائرة ،زيد اليو�سف�" ،سنجري
بالبداية فح�ص ال��رف��ات الب�رشية ،بعدها ن�أخذ
عينات احلم�ض النووي ،ونقارنها بقاعدة البيانات
التي مت جمعها من العائالت".
و�أو�ضح الطبيب �أن "هذا العمل جهد م�شرتك بني
م�ؤ�س�سة ال�شهداء ،ومديرية املقابر اجلماعية،
وك��وادر الطب العديل ،مع منظمة اللجنة الدولية
ل�ش�ؤون املفقودين� ،إ�ضافة �إىل الفريق الدويل التابع

للأمم املتحدة" .وكانت الأمم املتحدة بد�أت حتقيقا
م�شرتكا ال��ع��ام املا�ضي ،ال�ستخراج �أوىل جثث
�ضحايا تنظيم داع�ش من الإيزيديني حول بلدة
كوجو .وقالت ال�شهر املا�ضي �إنها نب�شت  12من
بني  16موقعا ،مت حتديدها حول كوجو.
لكن اليو�سف قال �إن املرحلة التالية للتعرف على
رفات ال�ضحايا �ستكون عملية �صعبة جدا.
و�أ�ضاف "لقد �أخذنا حوايل  1280عينة من عائالت
يف �سنجار ،لكن امل�شكلة �أن الكثري من العائالت بقي
فيها ناج واحد والباقي كله مفقود .وقد نعرث على
�شخ�ص واحد يربط بني عائلتني".
وتابع �أن "املجتمع مغلق وقاعدة البيانات غري
قوية .وعملية حتديد الهوية �ستت�أثر مبعدل الزواج
بني الإيزيديني" لأن ديانتهم جتربهم على الزواج

من نف�س املجتمع .والإيزيديون �أقلية لي�ست م�سلمة
وال عربية ،تعد �أك�ثر من ن�صف مليون �شخ�ص،
ويرتكز وجودها خ�صو�صا قرب احلدود ال�سورية يف
�شمال العراق.
ويقول الإي��زي��دي��ون �إن ديانتهم تعود �إىل �آالف
ال�سنني ،و�أنها انبثقت من الديانة البابلية القدمية
يف ب�لاد ما بني النهرين ،يف حني ي��رى �آخ��رون
�أن ديانتهم خليط من دي��ان��ات قدمية ع��دة مثل
الزراد�شتية واملانوية.
ونا�صب تنظيم داع�ش العداء ال�شديد لهذه الأقلية،
واعترب �أفرادها "كفارا".
ويف العام  ،2014قتل التنظيم �أع��دادا كبرية من
الإيزيديني يف �سنجار مبحافظة نينوى ،و�أرغ��م
ع�رشات الآالف منهم على الهرب ،بينما احتجز �آالف

الفتيات والن�ساء �سبايا .واختطف �أكرث من 6400
من الإيزيديني ،متكن  3200منهم من الفرار ،ومت
�إنقاذ البع�ض منهم ،ومازال م�صري الآخرين جمهوال.
ومتكنت العديد من الن�ساء الإي��زي��دي��ات اللواتي
خطفن من الهرب خالل فرتة حكم التنظيم ،لكن ال
يزال الآالف منهن جمهوالت امل�صري.
وبح�سب الأمم املتحدة ،ف��إن الأدل��ة ت�شري �إىل �أن
املئات من �سكان قرية كوجو يف �سنجار قتلوا بيد
تنظيم داع�ش ،بينما مت اختطاف �أك�ثر من 700
امر�أة وطفل.
وكان الزعيم الروحي الإيزيدي ،بابا �شيخ� ،أ�صدر
قرارا رحب فيه بعودة الن�ساء املحررات ،لكن م�صري
الأطفال الذين ولدو نتيجة االغت�صاب ال يزال دون
حل ومثريا للجدل.

التميمي يعلن زيادة عدد القوات االمنية في ديالى وتشديد اإلجراءات في السيطرات

عقوبات واستبدال بحق مسؤولين في
مستشفيات البصرة
الب�رصة  -وك��االت � :أعلن حمافظ الب�رصة ا�سعد عبد الأم�ير العيداين ،عن توجيه
عقوبات وا�صدار اوامر ا�ستبدال بحق م�س�ؤولني يف م�ست�شفيات املحافظة ،عازيا
ال�سبب اىل "تق�صريهم يف اجلانب اخلدمي".
وق��ال املكتب االعالمي للعيداين يف بيان �إن "حمافظ الب�رصة ا�سعد عبد االمري
العيداين وج��ه با�صدار عقوبات اداري��ة �صارمة بحق اغلب م��دراء اخلدمات يف
امل�ست�شفيات نتيجة تق�صريهم بعدم املتابعة امل�ستمرة وتلك�ؤهم يف واجبهم جتاه
املواطنني بتقدمي اخلدمات ،ف�ضال عن ا�ستبدال بع�ضهم نتيجة تق�صريهم الوا�ضح يف
عدم متابعة اجلانب اخلدمي" .و�أ�ضاف املكتب �أن "العيداين وجه بزيارة م�ست�شفى
ال�صدر التعليمي والوقوف على معوقات العمل وت�شكيل جلنة حتقيقية ملعرفة ا�سباب
انقطاع التيار الكهربائي عن امل�ست�شفى وتوجيه اجلهات الفنية باكمال الأعطال"،
م�ؤكدا ان "بع�ض اللجان الفنية مق�رصة اي�ض ًا يف عدم ا�صالح و�صيانة امل�صاعد
ومولدات الكهرباء يف امل�ست�شفيات".

ضبط مخالفات بعقد استثمار أرض بقيمة
ملياري دينار في كركوك
كركوك  -وكاالت  :ك�شفت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة ،عن متكن مالكات مكتب
حتقيق كركوك التابع للهيئة من تنفيذ عملية �ضبط لأحد املتهمني؛ ملخالفته بنود العقد
املربم مع مديرية بلدية كركوك.
وقالت الدائرة ،يف بيان � ،إن مالكات املكتب متكنت من �ضبط املتهم باجلرم امل�شهود؛
لقيامه مبخالفة �رشوط العقد املربم بينه وبني مديرية بلدية كركوك ،الفتة �إىل �أن العقد
ن�ص على �إن�شاء م�شتل على جزء من �أحد العقارات العائدة للبلدية ،يف حني قام املتهم
ب�إن�شاء دعامات ،لغر�ض بناء حمالت جتارية على الأر�ض؛ لغر�ض ت�أجريها وبيعها
للمواطنني خالفا للقانون.
و�أ�ضافت �إن م�ساحة العقار بلغت  1500م ،2ويقع يف مكان مميز يف مركز املحافظة،
وت�صل قيمته التقديرية �إىل ( )2,000,000,000ملياري دينار.
و�أو�ضحت �أنه مت تنظيم حم�رض �ضبط �أ�صويل بالعملية ،وعر�ضه رفقة الأوراق التحقيقية
على قا�ضي التحقيق املخت�ص؛ التخاذ الإجراءات القانونية املنا�سبة.

بغداد الجورنال

اع��ل��ن حم��اف��ظ دي����اىل اال����س���ت���اذ م��ث��ن��ى ال��ت��م��ي��م��ي،
االت����ف����اق م���ع ال���ق���ي���ادات االم���ن���ي���ة ع��ل��ى زي����ادة
ع����دد ال����ق����وات االم���ن���ي���ة يف امل��ح��اف��ظ��ة وت�����ش��دي��د
الإج����راءات يف ال�سيطرات ومنع املظاهر امل�سلحة.
وقال املكتب االعالمي للتميمي يف بيان ان " حمافظ
دي��اىل اال�ستاذ �شارك يف اجتماع امني عقد بقيادة
�رشطة دي��اىل وبح�ضور رئي�س ارك��ان اجلي�ش الفريق
الأول ال��رك��ن عثمان علي الغامني وق��ائ��د العمليات
امل�شرتكة الفريق الركن عبداالمري ياراهلل و قائد القوات
الربية وقائد عمليات دياىل وقائد �رشطة دياىل وع�ضو
جلنة الأمن والدفاع النيابية اال�ستاذ عبداخلالق العزاوي
و ع�ضو جمل�س حمافظة دياىل اال�ستاذ مازن حبيب" .
وقال التميمي ح�سب البيان ان "احل�ضور ناق�ش جممل
االو���ض��اع االمنية يف حمافظة دي���اىل ومت االط�لاع
على كافة احليثيات وانت�شار القوات االمنية ،ال �سيما
على ال�رشيط احل��دودي مع املحافظات ب�صورة عامة
ومنطقة املخي�سة و�أب��و كرمة على وج��ه اخل�صو�ص"
وبني املحافظ ان "الو�ضع االمني يف املحافظة يف حالة
حت�سن م�ستمر ال �سيما بعد حترير املحافظة من �سيطرة
تنظيم داع�ش ،مبينا ان القيادات االمنية ارت�أت اىل زيادة
عدد القوات االمنية يف املحافظة لتعزيز القوات املتواجدة
حاليا وكذلك زي��ادة وت�شديد الإج���راءات الأمنية يف
ال�سيطرات الداخلية واخلارجية ومنع املظاهر امل�سلحة".
وختم البيان ان "التميمي رحب باحل�ضور االمني م�ؤكدا
ان حمافظة دي��اىل انت�رصت على ال��ظ��روف الطائفية
بعزمية و �إ��صرار اه��ايل دي��اىل الكرام ،وما حتدث من
خ��روق��ات ه��ي حت��ت ال�سيطرة بف�ضل قواتنا واهلنا
وع�شائرنا الأ�صيلة يف املحافظة".

 4تحديات تواجه رئيس كردستان الجديد ..هل سينجح نيجيرفان بارزاني؟
بغداد  -الجورنال

بعد اتمام مراسم تنصيب
نيجيرفان بارزاني امس االثنين,
رئيسا إلقليم كردستان بحضور
دبلوماسي عالي المستوى,
يواجه الرئيس الجديد  4ملفات
شائكة ومصيرية تمثل أبرز
تحديات فترة حكمه القادمة,
والتي طالما كانت سبب ًا
لألزمات على المستوى الداخلي
والعالقات مع بغداد.

و�أع��ت�بر رئي�س اجلمهورية برهم �صالح ,خالل
ح�ضوره مرا�سم تن�صيب رئي�س االقليم اجلديد� ,أن
“نيجريفان بارزاين لديه خربة يف احلكم والعالقات
ون�أمل ا�ستثمارها يف توطيد العالقات مع بغداد”,
م�شريا اىل انه “ال ا�ستقرار يف ال�رشق االو�سط دون
حل ل�ل�أزم��ة الكردية ,ون�سعى لأن يكون العراق
منطقة للم�صالح امل�شرتكة ,و�إي��ج��اد حلول من
خالل الد�ستور بني املركز واالقليم ,لتوطيد العالقة
بينهما”.
الديون!
تنتظر رئا�سة الإقليم تركة ثقيلة تتمثل بديون كبرية
داخلية وخارجية ,حيث قدر �أحد التقارير املر�سلة
اىل الربملان من قبل رئا�سة وزراء االقليم ,الديون
املرتتبة على احلكومة بـ 28مليار دوالر ,ت�شمل
دي��ون احلكومة ال�سابقة ودي���ون ��شرك��ات النفط
والرواتب املدخرة و�أموال امل�شاريع اال�ستثمارية.
وت�شري التقارير اي�ضا اىل �أن العجز يف املوازنة
ال�سنوية للحكومة ومنذ عام  2014كانت ت�صل اىل
 3مليارات دوالر.
وقال مقرر اللجنة املالية يف برملان اقليم كرد�ستان
هيفدار احمد �إن “الربملان ال علم له حلد االن عن
حجم تلك الديون ،ومل ت�صل للربملان اي وثيقة ت�شري
اىل ارقام تلك الديون” .فيما تقدر ما بذمة احلكومة
كرواتب مدخرة للموظفني بـ “ 10مليارات دوالر”.
�أم��ا بخ�صو�ص ال��دي��ون اخلارجية التي يف ذمة
حكومة االقليم ,فقد نفى احمد علمه بحجم تلك
الديون � ،اّإل �أنه �أكد �أن “حكومة االقليم عازمة على
ت�سديد  4مليارات دوالر لرتكيا قبل نهاية �شهر متوز
املقبل”.
النفط والرواتب
الأزم���ة ال��ك�برى الثانية التي ت��واج��ه كرد�ستان،
واملزمنة منذ �سقوط النظام ال�سابق تتمثل مبلف
النفط ،االنتاج والت�صدير والتهريب ،حيث ترف�ض
حكومة كرد�ستان منذ �سنوات ت�سليم نفط الإقليم
ليتم بيعه عرب �رشكة الت�سويق الوطنية “�سومو” ،ما

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

دعا احلكومات ال�سابقة �إىل قطع الرواتب عن موظفي
�إقليم كرد�ستان بالتزامن مع الأزمة املالية ،ما �سبب
ركودا اقت�صاديا وم�شاكل كبرية داخل الإقليم.
اال ان حكومة عادل عبد املهدي ,بادرت بـ “ح�سن
نية” �إىل �رصف م�ستحقات الرواتب رغم ا�ستمرار
حكومة االقليم بعدم ت�سليم � 250ألف برميل من
النفط لبغداد وفق ما ن�صت عليه املوازنة .وقال

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

عبد املهدي يف وقت �سابق ان “كرد�ستان مل ت�سلم
احلكومة االحت��ادي��ة برميل نفط واح��د خالفا ملا
ن�صت عليه بنود املوازنة” ,اال انه اكد ان “احلكومة
االحتادية لن تقطع رواتب موظفي �إقليم كرد�ستان”.
ومازال تنفيذ االتفاق النفطي بني االقليم واملركز
م�ؤجال حتى االن ,و�سط اعرتا�ضات من قبل قوى
�سيا�سية خمتلفة معتربة ان دف��ع وزارة املالية
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رواتب االقليم بدون ت�سليم النفط يعترب �رسقة لأموال
املحافظات العراقية.
ويف �سياق النفط ,ين�شط يف حمافظات االقليم
تهريب النفط من قبل مافيات تتوزع بني �أربيل
وال�سليمانية وب��ل��دة زاخ��و احل��دودي��ة م��ع تركيا،
وم�ؤخرا ك�شف تقرير �صحايف ان �أربيل ت�ضم حاليا
 65م�صفاة من ا�صل  124غري قانونية ،مازالت

تعمل يف تهريب النفط وتفتقر اىل ال�رشوط البيئية
وال�صحية ،م�شريا اىل ان من املعتقد ان الإقليم
ي�ضم  200م�صفاة غري قانونية” ,وتعرتف حكومة
االقليم بوجود هذه امل�صايف غري القانونية فيما
تعلن بني احلني واالخر عن اغالق بع�ضها.
املنافذ احلدودية
ولي�س بعيدا عن ملف التفرد بالعائدات املالية ,حيث
تت�شارك املنافذ احلدودية يف اقليم كرد�ستان نف�س
امل�شكلة مع نفطها ,حيث تذهب العائدات املالية
القادمة من املنافذ احلدودية واملطارات يف اقليم
كرد�ستان ,اىل حكومة االقليم دون �سيطرة احلكومة
املركزية عليها ,وتتعاىل اال�صوات الراف�ضة من
قبل �شخ�صيات وق��وى �سيا�سية خمتلفة اي�ضا,
مطالبة با�سرتداد املنافذ احل��دودي��ة واملطارات
ل�سيطرة احلكومة املركزية ,متهمني عبد املهدي
بـ”الت�ساهل”.
املناطق املتنازع عليها
ومن بني كل االزمات وامل�شاكل ،ف�إن ملف املناطق
املتنازع عليها تعد اعقدها واكرثها ح�سا�سية ،حيث
وهو م�صطلح اطلق على مناطق يقطنها خليط من
القوميات والطوائف :عرب� ،أكراد ،تركمان ،م�سلمون،
وم�سيحيون ،حيث تدعي ك��ل م��ن ب��غ��داد و�أرب��ي��ل
احقيتها ب�إدارتها ،ومن �أبرز تلك املناطق حمافظة
كركوك الغنية بالنفط ومناطق وقرى �سهل نينوى.
بلغ التوتر ب�ش�أن تلك املناطق ذروت��ه مع �إ��صرار
كرد�ستان على �إجراء ا�ستفتاء على االنف�صال يف 25
�أيلول  ,2017حني �شنت بعده احلكومة االحتادية
عمليات ع�سكرية �أجربت من خاللها القوات الكردية
على االن�سحاب �إىل اخلط االزرق ،فيما يطالب االكراد
بتنفيذ املادة  140من الد�ستور ,اال ان قوى وجهات
�سيا�سية ترى ان املادة حتتوي على فقرات “جمحفة
بحق العرب” ,وانها كتبت بظروف ا�ستثنائية ,كما
اعترب رئي�س حتالف اال�صالح واالعمار عمار احلكيم
خ�لال م�شاركته يف مرا�سم تن�صيب نيجريفان
برزاين رئي�سا لالقليم اليوم ,ان “املادة  140واحدة
من امللفات التي متثل حمطة حقيقية الفتعال
االزمات”.
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