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ــفـوضــيـة الــسـابــقـة ألــقت عــضـو ا
حلــقـوق االنـسـان سـالمـة اخلـفـاجي
بـالالئـمة عـلى الـكتل الـسـياسـية في
عـرقلة إقـرار قانون مـناهضـة العنف
ــدرج عـلـى جـدول أعــمـال األســري ا
مــجـلس الــنـواب مـنـذ  2015 الفــتـة
الى ان تــصــريــحــات الــســيــاســيـ
ـرأة بـشـأن مـنـاهـضـة الـعـنف ضـد ا
التـتـطـابق مـع اجـراءاتهـم الـعـمـلـية
فـيما طالب ناشطـون بإقرار القانون
ــذكـــور من اجل احلــد من ظــاهــرة ا
ــرأة وهــضـم حــقــوقــهـا. تــعــنــيف ا
وقـالت اخلفاجي لـ(الزمان) امس في
مـعـرض تـعلـيـقـها عـلى حـادث مـقتل
عـروس على يـد شقـيقهـا ظلـماً جراء
عــدم فـض غــشــاء بــكــارتــهــا اثــنــاء
ـــعـــاشـــرة الـــزوجـــيـــة ان(قـــانـــون ا
مــــنـــاهـــضــــة الـــعـــنـف األســـري من
ـهــمــة الـتي لم يــصـوت الــقـوانــ ا
ـان السـابق عـلـيهـا والـذي ركز الـبـر
الناشطون في مجال حقوق االنسان
عـلـيه كثـيرا وطـالبـوا مرارا وتـكرارا
ن بـإقـراره من اجل ان يـكـون رادعا 
ـــرأة والـــطــفل يـــقـــوم بــتـــعــنـــيف ا
وغـــــيـــــرهـــــمـــــا مـن دون وجه حق)
مـشيرة الى ان(وزيرة الدولة لشؤون
ـرأة الـسابـقـة ابتـهـال كاصـد كانت ا
قــد حــصـلت عــلى مــوافـقــة مــجـلس
الــوزراء عـلى الـقـرار  وتـرحـيـله الى
مـجلس النواب لـلتصويت عـليه غير
ان الغاء الوزارة ادى الى توقف تلك
اجلــهـود). ولـفـتت اخلـفـاجي الى ان
(الــكـتل الـسـيــاسـيـة هي من رفـضت
ان عـرض مـشروع الـقانـون في البـر
للتصويت عليه والغريب ان اجلميع
رأة يدعي انه مناهض للعنف ضد ا
ولـكن عنـد التـطبـيق نـرى ان االفعال
التـــنــســجم مع االقـــوال) مــضــيــفــة
ان(هـذا االمر يـتجسـد  عندمـا ترتفع
االصــوات القـرار الـقــانـون فـنـرى ان
اآلراء تـختـلف بهـذا الشـأن ويحصل
تـراجع  فيتعثـر القانون). واكدت ان
(هــذا الــقــانــون يــفــتــقــر الى الــدعم
كن ان يدفع بإجتاه ـطلوب الذي  ا
الــتـصـويت عــلـيه واقــراره) مـشـيـرة
ـهـمة الى ان(الـعـديـد من الـقـضايـا ا
ـــشـــروعــة جتـــد صـــعـــوبــات في وا
انـــهــائـــهـــا وتــمـــريــرهـــا).واشــادت
الذ اآلمن التي اخلـفـاجي بـتجـربـة ا
اقـرتـها احلـكومـة مؤخـرا واوضحت
ـن الجتــد ـالذ اآلمن هـــو احلل  ان(ا
ـــأمن من الـــتـــعـــنـــيف نـــفـــســـهـــا 
الحقة االسرية والعشائرية برغم وا
بــراءتـهـا الســيـمـا وان هــنـاك نـسـاء

تــرفض الــعــائــلــة ان تــتــســلــمــهـا)
الذ اآلمن هـو الــيـوم مــضـيــفــة ان(ا
مــديـريـة في وزارة الـعـمـل تـسـتـقـبل
الـنـاجـيات مـن العـنف) مـشـيرة الى
ان(هــذه اخلــطـوة جــاءت بـنــاء عـلى
قــــانـــون مــــنع االجتــــار بـــالــــبـــشـــر
ـباركـة من امانـة مجـلس الوزراء و
وهذا يعني ان اقرار قانون مناهضة
ــكـن ان يــســـهم الـــعـــنف االســـري 
رأة). كـثـيـراً في وقف الـعـنف ضـد ا
وخـلصت اخلفاجي الى القول (نحن
لــســنــا ضــد االعــراف اجملــتــمــعــيــة
والـتقاليـد العشائـرية االصيلـة لكننا
نــدعــو اولــيــاء االمــور الـى الــتـروي
وعــدم الــتــســرع عــنــد مــواجــهـتــهم
قـضـايـا من هذا الـنـوع لكي اليـقـعوا
فـي اخلـــطـــأ).وكــــان وزيـــر الــــعـــمل
والـشؤون االجـتمـاعية مـحمـد شياع
الـسوداني قـد افتـتح في وقت سابق
الذ اآلمن للـنـساء في رسـمـيا مـقـر ا
مــنــطــقــة الــصــلــيخ بــالــتــعــاون مع
ــتــحــدة لــلــســكـان صــنــدوق اال ا
ـــســــؤولـــ بــــحـــضــــور عـــدد مـن ا
ـثلي عـدد من الوزارات ـي و اال

دني . ومنظــــــمات اجملتمع ا
واوضـح السودانـي في كلـمة الـقاها
خـالل حــفل االفـــتــتـــاح ان (اســبــاب
سلح ـعانـاة جتسدت اثـر النـزاع ا ا
والــتـشــرد الـتي اثــرت عـلى اوضـاع
الـــنــســـاء في الــعـــراق وجــعــلـــتــهن
يـصنفون اكـثر الفئـات عرضة خلطر
الـــــعــــنـف الــــقـــــائم عـــــلى الـــــنــــوع
االجـتماعي)  مضـيفا (اننـا نضطلع
ية جـنبا الى جنب مع الوكاالت اال
دني الـشريـكة ومـنظـمات اجملـتمع ا
بـجـملـة مهـام تهـدف الى بذل جـهود
اسـتثـنائيـة لتقـد خدمات احلـماية
وتـوفير بـيئة آمـنة للـنساء من خالل
تـــقــد حـــزمـــة خــدمـــات مــتـــعــددة
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صـدقت محكمة حتقيق منطقة الشعب
الـتـابـعـة لـرئـاسة مـحـكـمـة اسـتـئـناف
بـغـداد الـرصافـة االحتـادية اعـتـرافات
قتل عـائلة في منطقة ثالثة مـتهم 
ــتـحـدث الــطـالـبــيـة بـبــغـداد . وقـال ا
الـرسـمي جمللـس القـضاء االعـلى عـبد
الــســتـار بــيـرقــدار في بــيـان امس ان
ــتــهــمــ اعــتــرف بــارتــكــابه (احــد ا
ة وقـتل ستـة من عائـلة واحدة اجلـر
ـنـزلـهم وسـرقـة مـبـالغ بـعــد الـدخـول 
تهـم االخرين مـاليـة) واوضح ان (ا
كــان دورهــمـا يــقــتــصـر عــلى اعــطـاء

الـسالح لـلـجـاني واخر قـام بـاخـفائه
ـــة ). وأكـــد بــــعـــد ارتـــكــــاب اجلـــر
ان(احلــــادث جــــنـــــائي وان اجلــــاني
ـة بـدافع الـسـرقة وانه ارتـكب اجلـر
ــة كـــان قــد خـــطط الرتـــكــاب اجلـــر
) مـشــيـراً الى ان (احملــكـمـة مــسـبــقـاً
ـــتــهــمـــ واتــخــاذ صـــدقت اقــوال ا
االجـراءات كافـة بحـقهم وفـقاً الحـكام
ــادة  406 مـن قــانــون الــعــقــوبـات ا
بـغية احالـتهم الى احملكـمة اخملتصة
لـيـنـالـوا جـزاءهم الـعـادل). وأصدرت
محكمة جنايات ديالى حكما باإلعدام
ـوت بحق إرهابي أدين شـنقـاً حتى ا
بــقــتل  19 شــخــصــا في هــجــوم مع
مـجمـوعة مـسلحـة على إحـدى القرى
تحـدث الرسمي في احملـافظة.وقـال ا
جملـلس القـضاء األعـلى القـاضي عبد
الــسـتـار بــيـرقــدار في بـيـان امس إن
(الـهـيئـة االولى في مـحكـمـة جنـايات
ديــالى قـضـت حـكــمـا بـاالعــدام بـحق
ـدانـ بـاإلرهاب بـعـد ارتـكابه احـد ا
عـمـليـات إجرامـية وانـتـمائه لـتنـظيم
الـقاعدة سابـقا). وأضاف أن (من ب
الـعــمـلـيـات اإلرهـابـيـة الـتي قـام بـهـا
ــدان قـتل  19 شــخـصــا وخـطف 2 ا
واصـابـة شخص واحـد بعـد الهـجوم
مع مــجــمـوعــة مــسـلــحـة عــلى قــريـة
االمــيــريــة الــرواشــد في ديــالى). من
جـــهـــة اخـــرى أســـتـــشـــهــد مـــعـــالج
مـتـفـجرات بـشـرطة مـحـافـظة نـيـنوى
خالل تفكيك عبوة ناسفة في اجلانب

ـوصل بـحسب بـيان ديـنة ا االيـسـر 
لــــوزارة الــــداخــــلــــيــــة نــــعـت خالله
(شـهيدها البطل الرائد أحمد محمود
تفجرات في ذنـون اجلبوري معالج ا
شــرطـة نـيــنـوى الـذي الــتـحق بـركب
الـشـهداء االبـرار في وزارة الـداخلـية
ـقـدس خالل اثـنـاء تـأديـته الـواجب ا
تـفـكيـك عبـوة نـاسفـة في حي الـقدس
ـوصل ـديــنـة ا فـي اجلـانب االيـســر 
والـــتـي كـــانت مـــعـــدة الســـتـــهـــداف
االبــريــاء) واشـار الـى ان (الـشــهــيـد
ـتـمـيـزين في يــعـد من الـشـجـعــان وا
أداء عـــمــلـه وقــد عـــالج الــعـــديــد من
ــفـــخـــخــة والـــعـــبــوات الـــعـــجالت ا
الـنــاسـفـة خالل مـسـيـرته الـعـطـرة ).
وألـقت قـوة أمنـية الـقـبض على سـتة
مـطلوب خالل عمليـة تفتيش منطقة
الـسـكك ومـحـطـة الـقـطار فـي اجلانب
وصل بـحـسب  الـناطق ـن من ا األ
بــاسم مـركــز اإلعالم األمـني الـعــمـيـد
يـحـيى رسـول الـذي اضـاف فـي بـيان
ان (قـــوة أخـــرى عـــثـــرت عـــلى نـــفق
لالرهـابـيـ خالل تـفـتـيش قـريـة فـقة

والـــــتـالل اجملـــــاور لـــــهـــــا وقـــــد 
مــعــاجلــته).وأشــار الـى ان (الــقـوات
األمــنـيــة في قــيـادة عــمـلــيـات صالح
الـدين فجـرت عبوة نـاسفة مـوضوعة
ـطاعم داخـل كيس بـالقـرب من أحد ا
ـوصل عــلى الـطــريق الـعـام بــغـداد ا
دون حــادث يــذكــر). وأطــلــقـت قـوات
احلـشـد الـشـعبي امـس االحد عـمـلـية

الحـقة خاليا داعش شمال عـسكرية 
شــرق مــحــافـظــة ديــالى.وقــال بــيـان
العـالم احلــــشــــد  انـه (بــــنـــــاء عــــلى
مـعـلـومـات اسـتخـبـاريـة نـفـذت قوات
احلــشــد صـبــاح االحــد عـمــلــيـة دهم
وتــفــتــيش فـي قــرى جــلــوالء شــمـال
ـالحـقـة خـاليـا وضـبط شــرق ديـالى 
مــــضـــافـــات داعش) ,مــــوضـــحًـــا ان
ـشـاركـة الـلـواءين (الــعـمـلـيـة تـمـت 
 23 -110 فـي احلشـد واسـتخـبارات
وعـمليات مـحور ديالى للـحشد).واكد
ان (الـعـمـلـيـة مـسـتـمرة وفـق اخلطط
ــنــطــقــة ــرســـومــة حلــ تــأمــ ا ا
بــالـكــامل). واعــلـنت دائــرة ضـحــايـا
الـــعــمـــلــيــات احلـــربــيـــة واالخــطــاء
الـعسـكريـة والعـملـيات االرهـابية في
مـؤسـسة الـشهـداء عن اكتـشاف 150
ناطق مـعاملة لـعناصر ارهـابية في ا
احملــررة روجــهــا ذووهم عــلى انــهم
شــهـداء عـمـلـيــات ارهـابـيـة واخـطـاء
عــســكـريــة.وقـال مــديــر عـام الــدائـرة
ـنــدالوي في تــصـريح  امس طــارق ا
ان (مــــكـــتب االمـــ الــــعـــام جملـــلس
الـوزراء وجه باعادة النظر في جميع
ـلـفـات التي ـعـلـومات الـواردة في ا ا
قــــدمت بــــعـــد عـــام  2014 لــــكـــشف
سـيئـة الذين الـعـناصـر االرهابـيـة وا
ــعــامالت لـهم قــام ذووهم بــتـرويج ا
عـــــلـى انـــــهـم شـــــهـــــداء) واضـــــاف
ان(مـالكات الدائـرة كشـفت عن وجود
اكـثر من  150مـعامـلة فـي محـافظات

الـقـطـاعـات وال يـخـفى عـلى اجلـميع
ان الــتــحـدي االكــبـر الــذي واجــهـته
مـؤسـسـاتنـا هـو عـدم وجود مالذات
امـنــة لـلـنـاجـيـات من الـعـنف الـقـائم
عـــلى الـــنــوع االجـــتــمـــاعي).وتــأتي
مـطـالبـة الـناشـطات بـإقـرار القـانون
فـي اعقـاب مقـتل شابـة وهي عروس
ظـلـمًـا عـلى يـد شـقيـقـهـا بـعـدمـا قال
زوجـهـا إنهـا لـيست عـذراء ثم تـب
غـيـر ذلك بعـد تـشريـح اجلثـة.وبدأت
وقـائع الـفـاجعـة عـندمـا اعـاد عريس
فـي مـحــافـظــة الــنـجـف عـروسه إلى
أهــلـهــا بـعـد عــشـرة أيــام من زفـافه
بدعوى أنها ليست بكراً فتوفي والد
الــفــتـاة إثــر جـلــطــة مـفــاجــئـة عــنـد
سـماعه اخلبر فيما ضربها شقيقها
بـــآلــة حــادة عــلـى رأســهــا وأرداهــا
قـتـيـلـة. وبـعـد ان اعـتـقـلت  الـشـرطة
شـقيق الضـحية  اصـرت  أمها على
فــحص اجلــثـة لــتــؤكـد الــنــتـائح أن
الـــفـــتـــاة كـــانت عـــذراء وأن غـــشــاء
ـطـاطي الـذي بــكـارتـهـا من الــنـوع ا
يـسـتدعي تـدخال جراحـيا لـفضه أو
يـــفض بـــصـــورة طــبـــيـــعــيـــة عـــنــد
الـــوالدة.وتـــعـــاطف نـــشـــطـــاء عـــلى
فـــيــســـبــوك مع الـــفــتـــاة ونــاشــدوا
بـتعديل القوانـ لضمان عدم إفالت
مـــــرتــــكـــــبـي جــــرائـم الــــشـــــرف من
الـعـقـاب.وتـرى نـاشـطـات بـأن قـصـة
عــروس الـنــجف كـشــفت مـرة أخـرى
(وحــشـــيــة و انــغالق اجملــتــمع) في
ـرأة. وتـضيف تـعـامـله مع قـضـايـا ا
الـناشـطات انه(رغم مـظاهـر احلداثة
فـي اجملـتـمع إال أنه مــازال يـتـبع في
بـاطن األمر مـنظومـة ذكوريـة قبيـلية
تـــتــنـــصل من الـــقــانـــون في األمــور

اخلاصة بالشرف).
 ويــشـيــر الــبـعض إلى أن الــظـروف
األمــنــيـة الــتي مــر بـهــا الــعـراق في
ــضي الــســنــوات األخــيــرة أخـرت ا
قـدمـا في سـن الـقـانـون .وقـال عـضو
مــنــظـمــة الــنـمــاء حلــقـوق اإلنــسـان
حــــسن واهـب إن (جـــرائم الــــشـــرف
مــنـتـشــرة بـشـكـل كـبـيــرفي الـعـراق
وتــســتــوجب حال قــانــونــيـا عــاجال
لـلـقـضـاء عـليـهـا) وأضـاف( ال تـوجد
إحــصـائــيـات رسـمــيـة بــشـأن أعـداد
ضـحاياهـا اال أن معظم هذ الـقضايا
ـطـاف عـلى أنـهـا تـصــنف في آخـر ا

حوادث انتحار). 
وأشـــــار حــــسـن إلى (تـــــرابط هــــذه
اجلـرائـم مع سـلـطـة الـعـشـيـرة الـتي
تــفــرض أعــرافــهــا وحتـمـي مـرتــكب
ـــة  الـــشــرف فـي ظل انـــعــدام جـــر
الــوعي وغـيـاب مــنـظـومـة قــانـونـيـة

حقيقية تردع تلك اجلرائم).
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ــــنح الـــســــلف الــــشـــخــــصـــيـــة
ــصــرف. وقـال بــالـتــنــســيق مع ا
ــكــتب االعالمي لــلــمــصــرف في ا
بــــيــــان امس ان (هــــنــــاك بــــعض
ـؤســسـات ـراكــز الــتـجــاريــة وا ا
واجلـمعـيـات االهـلـيـة تـنـشـر على
مواقـع التـواصل االجـتـمـاعي ب
احل واالخـر اخبـارا عن قـيامـها
بـتــرويج مــعـامالت مــنح الــسـلف
ــتـــقــاعـــدين من لـــلــمـــوظــفـــ وا
مــصــرف الـــرافــدين لــقـــاء مــبــالغ

معينة).
ــــوظــــفـــ  وطــــالب الــــبــــيـــان (ا
تقاعديـن الى عدم التعاون مع وا
هــذه اجلــهـات وان مــنـح الـســلف
يــكــون حــصـــرا عن طــريق فــروع
ــنـــتــشـــرة في الــبالد ــصـــرف ا ا
والتـقـد علـيـها الـكتـرونـيا وهي
تخضع إلجراءات قانونية وصوال
الى استكمـال منحهـا للموظف او

ستحق). تقاعد ا ا

ÊU e «  ≠ œ«bGÐ

اطـلقـت دائرة الـتـقـاعـد الـوطـنـية
دنـي تـقاعـدين ا امس رواتب ا
وشـــــرعت لـــــشـــــهـــــر آب 2018  .
مـــصــارف الـــرشـــيـــد والــرافـــدين
ومنافـذ البطـاقة الذكيـة في بغداد
ـسـتـحـق واحملـافظـات بـتـسـلم ا
رواتبهم التقاعـدية فيما تغاضت
الدائـرة كـعادتـهـا عن احلديث عن
مـكـافآة نـهـايـة اخلـدمـة بـالـنـسـبة
ـتقاعـدين برغم لهـذه الدفـعة من ا
مـــــرور اكـــــثــــر مـن ســـــنــــة عـــــلى

االستحقاق. 
وطـالب متـقـاعـدون عـبـر (الـزمان)
رئــيس الــوزراء حــيــدر الــعــبـادي
بــصـــرف مــســتـــحــقـــاتــهم اســوة
ــزارعـ بــاطالقه مــســتـحــقــات ا
ـقاولـ وبـقـيـة الـشرائـح التي وا
تظـاهرت واضطـرت حكـومته الى
االذعان لـلـمطـالب. وحتـدث هؤالء
عن عـزمـهم الــتـظـاهـر امـام دائـرة
الـتــقـاعــد اذا لم تـصــرف مـكــافـأة
نــهــايـة اخلــدمــة لــهــــــــــــم خالل

ايام.
 وشــــددوا عــــلى الــــقــــول ان (مـــا
قدموه خالل مـسيرتـهم الوظيـفية
جـديـر بــاالحـتـرام والــتـقـديـر وان
ــطـــالــبــهم مــثــيــر هــذا االهــمــال 
لالســـتـــغـــراب ويـــؤكـــد ان اطالق
الوعـود دون تـنـفـيذ صـفـة تـقـترن

بحكومة العبادي). 
الى ذلك دعـــا مــصــرف الـــرافــدين
تقاعدين موظفي دوائر الدولة وا
الى عــــدم الــــتـــعــــاون مع بــــعض
ـؤســسـات ـراكــز الــتـجــاريــة وا ا
ــنـــتــشـــرة في بــغــداد االهــلـــيــة ا
واحملافظـات والتي تـدعي قيـامها
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ـــبــادرة ـــبـــادرة الـــصـــنـــاعـــيـــة وا ا
الــزراعـيـة وتـفـعــيل تـمـويل مـشـروع
الــقـروض الـصـغــيـرة لـتــوفـيـر فـرص
الـتشـغيل في احملافـظة واعادة الـنظر
ـصـادقـة بــشـروط اإلقـراض وحــسم ا
عـلى انشاء مستشفى احلمزة الغربي
فــورا وان تــتـولـى وزارة الـصــنــاعـة
والــوزارات واجلـهــات االخـرى اعـادة
صـانع والشركات االنـتاجية تـأهيل ا
لـضـمان تـوفيـر فـرص عمل مـستـدامة
البــنــاء احملــافــظــة وتــكــلــيف قــيــادة
ـشـتـركـة بـدراسـة اعـادة الـعـمـلـيـات ا
اهــالي جـرف الـنــصـر بـعــد الـتـدقـيق
االمـني ووضـع خـطـة عـاجـلـة إلكـساء
الـــشـــوارع فـي مـــنـــاطق احملـــافـــظـــة
الية ـوجب اولويات تتولى وزارة ا
نـاسب ـوجـبـهـا تـوفـيـر الـتـمويـل ا
واجنـاز جسر مشاة الطلبة عن طريق
حـــلــة جنـف واجنــاز تـــأهــيل جـــســر

سيب احلديدي). ا

دينـة القاسم واكـمال طريق احلـولي 
الـشوملي احلمزة الـهاشمية  واعادة
وتــمـويل انـشــاء مـسـتــشـفى احلـمـزة
ـسيب الـغـربي ومسـتشـفى الـسدة وا
والـنيل ومـعاجلـة فك االختـناقات في
الـشبـكـة الكـهربـائيـة من خالل توفـير
ـالـيـة لــلـمـحـطـات الــتـخـصـيـصــات ا
اخلــمـــســة اخلــاصــة بــنــقل وتــوزيع
الطاقة الكهربائية واكمال مجسر االم
ـــديــــنــــة لــــفك الــــواقع فـي مــــركــــز ا
ـشروع روريـة لـكـون ا االخـتـنـاقـات ا
مــتــوقـفــا مــنـذ ثالث ســنــوات وفـتح
ـطــلــقـات الــبــاب لـشــمــول االرامل وا
ويـتيمة االبوين والـعاطل عن العمل
بـــراتـب الـــرعـــايـــة االجــــتـــمـــاعـــيـــة
وتــخــصــيص  10 مــلــيــارات ديــنــار
إلنـشاء معمل لـتدوير النـفايات ). كما
وجـه العبادي بـ(اعادة جدولة الديون
ـتــرتـبـة عــلى الـفالحـ والــقـروض ا
وفــوائــدهــا واعــادة تــفــعـيـل قـروض

ــــنــــاطـق االخــــرى).وتــــضــــمــــنت وا
الــتـوجـيـهــات ايـضًـا(صـيــانـة االنـهـر
ـشــاريع االروائـيـة وفي مـقـدمـتـهـا وا
سيب الكبير واجراء تقو مشروع ا
مـوضـوعي لـعـمـلـيـة تـبـطـ اجلداول
ومــنــهــا بــشــكل خــاص جــدول بــابل
وجــداول عالج اجلــربـوعــيـة وجـدول
الـــــكـــــفـل وجـــــدول دوره) مـــــشــــدداً
عــلى(ضــرورة تــنــفـيــذ قــرار مــجـلس
الــــــوزراء رقم  67 لــــــســـــنـــــة 2018
عـاجلة مشكلة ووضع حـلول سريعة 
ــنــجـزة الــتي بــلـغت ــدارس غــيـر ا ا
ناطق ئة في ا نسبة اجنازها  90 با

اخملتلفة). 
واشــار الـبـيــان الى ان الـتـوجــيـهـات
تـضـمنت كـذلك (مـعاجلـة مشـكـلة نـهر
ـد انـابـيب وتـكمـلـة بـناء الـيـهـودية 
ضـــريح االمــام بـــكــر بن االمـــام عــلي
(عـلـيهـما الـسالم) واكمـال مجـمع ماء
الـرشـايـد في نـاحـية جـبـلـة والـطريق

الـكـبـيـر الذي  الـتـصـويت عـليه في
مـجلس الـوزراء وضمن تـخصـيصات
الـقـرض الـبريـطـاني واكمـال مـشاريع
ـاء الستراتيـجية اخلمسـة بوصفها ا
ـشـاريع الـوزاريــة الـتي وصـلت مـن ا
ـئة نـسب اجنـاز بعـضـها الى  90 بـا
وهـي مــشـــاريـع مـــاء الـــهـــاشـــمـــيــة
ــســـيب واحملـــاويل وابـي غـــرق وا
والــكــفل) مــضــيــفًــا انه وجـه ايــضًـا
بـ(اعالن الـدرجات الوظـيفيـة الناجتة
الك لدوائر احملافظة كافة عن حركة ا
ـوجب النسب الـسكانـية لكل وحدة
ادارية وتزويد محافظة بابل بالطاقة
الــكـهــربـائــيـة عــلى اسـاس الــنـســبـة
الــسـكـانــيـة البــنـاء احملـافــظـة وكـذلك
بـوصـفـهـا احملافـظـة االولى صـنـاعـيا
ـوضــوع اجلـبــايـة واعــادة الـنــظــر 
والـصيانة وان تتولى وزارة الكهرباء
مــعـاجلـة مــشـاكل تـذبــذب الـتـجــهـيـز
سـيب واالسكنـدرية والسدة ـناطق ا

الـشركـة وامام مقـر الوزارة لـلمطـالبة
ـــســتــحـــقــاتـــهم وتــلـــقــوا وعــوداً
الك الـدائم اال انـها بـتـثبـيـتـهم على ا
لـم تنـفـذ. وفي شـأن ذي صـلـة الـتقى
الــعـبــادي وفـداً مـن وجـهــاء وشـيـوخ
مــحـافـظــة بـابل واحلــكـومـة احملــلـيـة
واصـــدر تـــوجـــيـــهـــات عـــدة تـــخص
احملـافـظـة بـابل لـتـوفـيـر الـتـعـيـيـنـات
ـتـوقـفة. ـشاريع ا ألبـنـائـها واكـمـال ا
وبــحــسب بــيــان لــلــمــكــتب االعالمي
لـرئـيس الـوزراء فـإن االخـير(وجّه في
ضـوء الـلـقـاء بـاكـمـال تـخـصـيـصـات
جــسـر بــته الــسـتــراتـيــجي وتــمـويل
ـنـاسب لـهـذا الـعـام وضـمـان ـبــلغ ا ا
قبل مع امـكانية الـتخصـيص للعـام ا
انــشـاء جــسـر بــديل تـقــوم بـانــشـائه
الـهنـدسة الـعسكـرية بـصورة سـريعة
لــتالفي االزدحــامــات الــكـبــيــرة الـتي
يـسببها هذا اجلسر وحسم موضوع
االعـالن عن مــشـروع مــجــاري احلــلـة

سألة سؤول اكد لنا ان ا ان (احد ا
أصــبـحـت لي ذراع)  مـشــيـرا الى ان
(الــشـــركــة حــصــلت عــلى  77 درجــة
وظــــــــيـــــــفــــــــيـــــــة فـي األســــــــبـــــــوع
ــــاضي). وشـــدد عــــلى ان (هـــنـــاك ا
عارف كما ان هناك عالقات بتعي ا
مـسـؤولـ يـريـدون طـردنـا واحـضـار
مـن بــإمــكــانه ان يــدفع  8 االف دوالر
لــلـــتــعــيــ في اخلــطــوط اجلــويــة)
بـــحـــسب قـــولـه.ورأى ان (الـــلـــجـــنــة
تظـاهرين لن تصل الى ـشكلـة عن ا ا
نــتـيــجــة عـلى الــرغم من لــقـائــهـا مع
الـوزيـر) .ولم يـتـسـلم أكـثر من 1700
مـــــوظف مـن أصــــحـــــاب الــــعـــــقــــود
الــتـشــغـيــلـيــة في الـشــركـة رواتــبـهم
وأجـورهم منذ شـهر تموز  2017 وال
زالت قــضــيـتــهم مـعــلــقـة في رئــاسـة
الــوزراء مـن دون حــسم ابــقــائــهم او
تعاقدون مع االسـتغناء عنهم.ونظم ا
الـشــركـة الـعـديـد من الـتـظـاهـرات في

الـوزراء حـيـدر الـعـبـادي).وأضاف أن
(الـوحدات اإلدارية تـسلمت حتى االن
 150 الـف طلب تعيـ من اخلريج
في مـختـلف إنحـاء احملافـظة ). ولفت
ـتـقـدم يـظـنـون بأن الى ان (اغـلب ا
هـذه الدرجات الوظيفية هي تعيينات
ـالك الدائـم وهي في احلـقـيـقة عـلى ا
وظــائف بــصـفــة عـقــود  في الـقــطـاع
اخلـــاص في الــشــركـــات الــنــفـــطــيــة
والـشـركـات االستـثـماريـة الـتي تـعمل
في البصرة) .وفي بغداد قال  موظفو
الــعـقــود الـتــشـغــيـلــيـة في اخلــطـوط
اجلــويـة الـعـراقــيـة ان تـعـيــيـنـهم في
ــثـابـة لي ذراع. الــشـركـة أصــبـحت 
ـوظـفــ في تـصـريح واوضـح احـد ا
امس ان (هناك  307 درجـات وظيفية
مـتـوفرة حـاليـاً لـدى الشـركة وقـد اكد
وزيـر الـنقل لـنا في وقت سـابق بأنـنا
ســنــثـبت ولــكــنـنــا نــواجه تــسـويــفًـا
ـاطـلـة في وعـود التـثـبـيت).وتابع و
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تـظاهر عشرات األشخاص أمام مبنى
مـجلس محـافظة الـبصرة امس األحد
مــطـالـبــ بـفــرص تـعـيــ وحتـسـ

اخلـــــدمـــــات. وجتـــــمع نـــــحــــو 150
بـنى رافعـ شعارات شـخصـاً أمام ا
تـطالب بتـوفير فـرص تعيـ و توفير
ـقــابل أعـلن  عــضـو اخلــدمـات. فـي ا
مـجـلس احملـافـظـة مـرتـضى كـر عن
تــــســــلم أكــــثـــر من  150 الـف طـــلب
لــــلـــتــــنـــافـس عـــلى  10 آالف درجـــة
وظـيــفـيـة بـحـسب نـظـام الـعـقـد الـذي
ـركـزيـة.وأوضح أعــلـنـته احلـكــومـة ا
كــر في تــصــريح امس ان (مــجـلس
الــبــصــرة فــتح بــاب تــســلم طــلــبـات
الـــتــعــيــ فـي أكــثــر من  14 وحـــدة
إداريـــــة بـــــاحملـــــافــــظـــــة خملـــــتـــــلف
االخـتـصـاصـات لـلـمـنـافـسـة عـلى 10
آالف فـــرصــة عــمـل أعــلــنـــهــا رئــيس

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

أعــلــنت وزارة الــتــعـــلــيم الــعــالي
والبـحث الـعلـمي ضـوابط القـبول
باشر في كليات الفنون اجلميلة ا
وأقـسـام الـتـربـيـة الـفـنـيـة لـلـسـنـة
ـتـحدث قـبـلـة. وقال ا الدراسـيـة ا
الرسـمي لـلـوزارة حيـدر الـعـبودي
في بـيــان امس إنه (ســيـتم قــبـول
الــطــلـــبــة من خــريـــجي الــدراســة
اإلعدادية تطبيقي إحيائي أدبي
ـئــة مـن اخلــطـة بــنــســبـة  50 بــا
كقبول مركزي ما عدا كلية الفنون
اجلميـلة في جـامعـة واسط وقسم

التربـية في كلـية التـربية بـجامعة
الـكــوفـة حــيث سـيــتـوزعــون عـلى
ـعـدالتهم األقسـام الـعلـمـية طـبـقا 
وخـيـارات الــطـلــبـة). وأضـاف أنه
(يـحق لـلــطـلـبـة مـن خـريـجي فـرع
الـفـنـون الـتـطـبيـقـيـة فـي الـدراسة
هنـية الـتقد لـلقـبول على أن ال ا
ـــئــة بــا تــقل مـــعــدالتـــهم عن  60 
ـئــة مـن خــطـة وبــنــســبـة  25 بــا
الـقــبـول كــمــا يـحق لــلــطـلــبـة من
خريـجي مـعاهـد الـفنـون اجلـميـلة
ـوســيــقــيـة ومـعــهــد الــدراســات ا
الـتــقـد لــلـقــبـول عــلى أن ال تـقل
ـئة وبـنسـبة معـدالتهم عن  60 با

ــئـــة من خــطـــة الــقــبــول).  15بــا
وأشــار الى انه (يـــحق لــلـــطــلــبــة
ــئــة األوائل اخلـريـجـ الــ  5 بـا
عــلـى مــعـــهــد احلـــرف والــفـــنــون
الشعـبية في دائـرة الفنـون التابع
لـوزارة الـثـقـافـة الـتـقـد لـلـقـبـول
عـلى آن ال تــقل مـعــدالتـهم عن 65
ئـة من خطة ئـة وبنـسبة  5 با با
الـــــقـــــبـــــول فـــــضـال عن قـــــبـــــول
ـوهـوبـ من خــريـجي الـفـرعـ ا
العـلمـيتـطبـيقي إحـيائي واالدبي
ن ال تــــقل مــــعــــدالتــــهم عن 55
هنيـة الصناعي ئة والـفروع ا با
ن ال تــقل الــتــجـــاري الــزراعـي 

ئـة ولـديـهم معـدالتـهم عن  65 بـا
ئة من مواهب فنية وبنسبة  5 با
خـطــة الـقــبـول). وبــ ان (تـوزيع
ـئة خلـريجي النـسبـة بواقع  3 با
الفرع العلمـي تطبيقي احيائي
ــــئـــة خلــــريـــجي واالدبي و 2 بـــا
ـــهـــنـــيـــة الـــصـــنـــاعي الـــفـــروع ا
والتـجـاري والزراعـي مع إمكـانـية
تدوير النـسب في حال عـدم كفاية
ـتقـدم عـلى ان يحـتسب اعداد ا
عدل التـنافسي لـهم على أساس ا
ـئـة من مـعـدل الـطـالب في  50 بـا
ـئـة بـا الـدراسـة اإلعـداديـة و  50 
من درجـة االخـتــبـار الـتــنـافـسي).

حيدر العبادي

وأوضح الـــعــــبـــودي ان ضـــوابط
القـبول اشـتـرطت على الـطالب ان
ـارسـته الفن في يقـدم مـا يثـبت 
مؤسسات فنية رسمية ومطويات
فــــولـــدرات مــــلــــصــــات جــــداريـــة
بوسـترات وصـورا للـوحات فـنية
شــارك بــهــا فـي مــعــارض دولــيــة
وعربية ومحلـية او اشرطة فيديو
او سي دي توثق نـشـاطه الـفني)
الفتا الـى (تقد الـطالب مـا اليقل
عن اثــنــ مــنــهــا). ولــفت الى ان
الـــــضـــــوابط نـــــصـت ان ألبـــــنــــاء
الفنـان األولويـة في القبـول عند
نـافـسـة مع اقـرانـهم احلـاصـل ا

عـلى اجملـمــوع الـتـنـافــسي نـفـسه
ـقـاعـد األخـيـرة بـعـد تـقد عـلى ا
كتاب من نقابة الفنان العراقي
يؤيـد فيه أن ذوي الـطالب االب او

.( االم من الفنان
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االنـــــبــــــار وديـــــالى وصـالح الـــــدين
ونـــيـــنـــوى واطـــراف بــغـــداد روجت
الرهـابي ارتكبـوا مجازر بحق ابناء
الـشـعب والـقـوات االمـنـيـة علـى انهم
شـــهـــداء) مـــشــيـــراً الى ان (ذويـــهم
ادعـــــوا ان ابـــــنــــاءهـم من شـــــهــــداء
الــعـــمــلــيــات االرهــابــيــة واالخــطــاء
الـعسكرية ساعدهم في ذلك سماسرة
ـعـامالت مـقابل يـروجـون مـثل هذه ا
ـنـدالوي ان مــبـالغ مـالـيـة).وأوضح ا
ـعــامالت جـاء بــعـد ان (كــشف تــلك ا
اعـــادت الـــدائــرة الـــنـــظــر بـــصـــحــة
الـــــصــــدور الـــــتي وردت مـن دوائــــر
مـتعـددة كوزارة الصـحة الـتي تصدر
عـنـها شـهادة الـوفاة اضـافة الى قـيد
النفوس والقسام الشرعي فضالً عن
سـتـمـر وهـو ملف الـتـدقـيق االمـني ا
مـــــهم مــــرتـــــبط بــــوكـــــالــــة شــــؤون
االسـتخبارات والتحقيقات في وزارة
الــداخـلــيـة)..والــقت سـلــطـات مــطـار
الـنـجف الدولي الـقـبض علـى مسـافر
أجــنـبي مـطــلـوب جلـهــاز اخملـابـرات
الـوطـني الـعـراقي.وقـال بـيـان لـهـيـئة
ـــنـــافـــذ احلـــدوديـــة انه ( إلـــقــاء ا
الـقبض على مواطن يـحمل اجلنسية
الـلـبـنـانـية والـصـادره بـحـقه مـذكرت
قـبض حـسب كتـاب جـهاز اخملـابرات
الــوطـني ومــديـريـة شــؤون اإلقـامـة/
قـسم االبـعـاد واألخراج) مـشـيراً الى
(إتـخـاذ اإلجـراءات الـقـانـونـيـة بـحقه

طار). وإحالته إلى مركز شرطة ا

يوم الـسبت 25 منه حـيث سيـبدأ
الدوام الرسـمي يوم االحد 26 اب

اجلاري.
ولم تــعــلن احلــكــومــة االحتــاديــة
موعـد عطـلة العـيد حـتى اآلن وقد
اعــتــادت عــلى الــتــأخــر في اعالن
العطلة الى ما قبل اول ايام العيد
بـأيـام قــلـيـلــة. وبـحــسب مـواقـيت
هــجـــريــة االهــلـــة لــســـنــة  1439 

ـوافـقـة لــسـنـتي  2017 و2018 ا
ــرجع عــلي الـصــادر عـن مـكــتب ا
الــســيــســتـانـي فــإن يــوم االثــنـ
الــــثـــالـث عــــشـــر مـن آب اجلـــاري
ســيــكــون غــرة شــهــر ذي احلــجـة
لـــيــكـــون يـــوم االربـــعـــاء الــثـــاني
والـعــشــرون من الــشــهــر اجلـاري
ـوافق لــلــعـاشــر من ذي احلــجـة ا

بارك. اول ايام عيد االضحى ا
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حـددت حـكــومـة اقــلـيم كــردسـتـان
ـــبــارك عــطـــلـــة عــيـــد االضـــحى ا
بــســبـــعــة ايــام تـــبــدأ يــوم االحــد
التـاسع عشـر من الـشهـر اجلاري.
ــتــحـدث الــرســمي بـاسم وقـالت ا
حـكــومـة االقــلـيم ســفـ دزيي في
بيـان امس (نتـقـدم باحـر التـهاني

لــذوي الــشــهــداء والــبــيــشــمــركــة
ــسـلــمــ في االبــطــال وجـمــيـع ا
كـردسـتـان والـعـراق والـعـالم  مع
كل التمنيات بـان يكون هذا العيد
مبـعثـا لوحدة الـصف واالسـتقرار
والـــرخـــاء لـــشـــعب كـــردســـتـــان)
واطـنـينـا االعزاء مضـيـفًا (نـعـلن 
بان عـطـلـة الـعيـد تـبـدأ يـوم االحد
19اب اجلاري وسـتـسـتــمـر حـتى
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فـقـدت مـحـافـظـة كـركوك  200 مـيـغـا
واط من الـطـاقـة الـكـهربـائـيـة بـسبب
حــريق نــشب في احملــطــة الــغــازيـة.
ديـريـة تـوزيع الكـهـرباء وقـال بـيـان 
امـس ان (حـريــقــا حـدث في مــحــطـة
كـركـوك الغـازية في الـساعـة الرابـعة
والـــنــصـف عــنـــد اعــادة كي  3 الى
ـا أدى الـى خـروج خـطـوط الــعـمل 
132 خـــــارج الـــــعـــــمل مـع وحــــدات
ـنظومة وفقدان 200 مـيغا واط في ا
الـــشــبــكـــة).الى ذلك أعــلـــنت شــركــة
ـنـتـجـات النـفـطـيـة الـسبت تـوزيع ا
عن جتــهــز مــحــطـات الــكــهــربـاء في
بـغـداد واحملـافـظـات بـ 400 مـلـيـون
ــخـتــلف انــواعه لــتــر من الــوقــود 

ــاضي.وقـال خـالل شـهــر حــزيــران ا
مـدير عام الشركة كاظم مسير ياس
فـي بــــيــــان امس انه  (جتــــهــــيــــز
مـحطـات الطاقـة الكهـربائـية التـابعة
ــنــتــشــرة في لــوزارة الــكــهــربــاء وا
محافظة بغداد وباقي احملافظات عن
طـريق احلوضـيات واألنـابيب بـنحو
 400مــلـيـون لـتـر من أنـواع الـوقـود
اخملـــتـــلـــفـــة خـالل شـــهـــر حـــزيــران
ــــاضي). وأضــــاف ان (الــــشــــركـــة ا
جــهــزت جـــمــيع مــحــطــات الــطــاقــة
الـكهربـائية بـجميع احـتياجـاتها من
وقـــود الــــديـــزل وزيت الـــغـــاز وزيت
الــوقـود ضــمن خـطــتـهــا الـشــهـريـة
ـــنـــتــظم عـالوة عــلى جتـــهـــيـــزهــا ا
لـلـمولـدات الـسكـنـية بـالـوقود الالزم
وذلك سـعـياً مـنـها لـتـوفيـر الـكهـرباء

لــلـمـواطــنـ الـكــرام). وأوضح لـقـد
(جهزنا ما يقارب  17 مليون لتر من
وقـود الديزل ومـا يقارب  77 مـليون
لتر من زيت الغاز و 305 مالي لتر
مـن زيت الـوقـود وذلك حـرصـاً مـنـها
ـواطــنـ عــلى اسـتــمـرار جتــهـيــز ا
بــالــطـاقــة الــكــهـربــائــيـة فــضالً عن
تـوفـيـرهـا احـتـيـاجـات كـافـة الـدوائر
اخلـــدمــيــة). ولـــفت الــبـــيــان الى ان
(الـشركة أعدت خطة شهرية متكاملة
لــتــجــهـيــز احملــطــات الــكـهــربــائــيـة
بـالوقود الالزم فضال عن استمرارها
ــنــتــجــات الــنــفــطــيــة بــتــجــهـــيــز ا
لــلـــمــواطــنـــ كــافــة ولــلـــقــطــاعــ
احلـــــكـــــومـي واألهـــــلـي في كـــــافـــــة
احملـــافـــظـــات خالل الـــعـــام اجلــاري

وحسب حاجة كل جهة).  كاظم مسير ياس

سالمة اخلفاجي


