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عـــدت الــــهـــيــــئـــة الــــوطـــنــــيـــة
لالستثمار مـا يثار بشأن الدور
ـطار بغداد الدولي  احمليطة 
هـجــمــة تــســتــهــدف عــمــلــيـات
االعــمــار والــبـــنــاء في الــبالد 
ـوغـرافي مــؤكـدة أال تـغـيـيـر د
ــشــروع االســتــثــمـاري. عــبــر ا
وقـالت الـهـيـئـة في بـيـان تـلـقته
(الـــزمـــان) امس انه (حـــصـــلت
مـوافــقـة مــجـلس الــوزراء عـلى
أســتـــثـــمــار جـــزء من األراضي
ــطــار والــبــالــغـة احملــيــطــة بــا
مـسـاحـتـهـا سـتـة الف دو من
أصل    106 الف دو متروكة
وعــــــائـــــدة الـى الــــــدولـــــة دون
ـسـاس بـأيـة حقـوق لألراضي ا
ـشـغـولة اخلـاصـة والـعائـدة وا

ـــواطـــنــ حـــيث  من قـــبل ا
أسـتـبعـادهـا سـواء كانت دورا
سـكـنـيـة أو مـنـشـأت أو أراضي
زراعــيـة أو مـشــاريع وال صـحـة
ا أثـير بـشأن أستـمالك الهـيئة
لتـلك األراضي ومـصادرتـها من
أصـــحــابــهــا ألغــراض تــنــفــيــذ
شروع) الفتة الى ان (اخلطة ا
تشمل تطوير وتأهيل األراضي
ـطار النـشاء مـراكز احملـيطـة با
جتارية و أقتصادية و تعليمية
و بـــحـــوث وخـــدمـــات طـــبـــيـــة
بـاألضـافـة الى مـراكز تـرفـيـهـية
وريـاضـيـة عن تـشيـيـد  خـمـسة
األف وحدة سكنية يتم تمليكها
ـــــواطن) مـــــبـــــيـــــنــــا ان الى ا
(مـــجـــلـس الـــوزراء وافق عـــلى
تــخــصـــيص اربــعــة األف دو
يـة على الى شـركة دايـكو الـعـا
ـتــبـقي من أن يـتم أســتـثــمـار ا
ــســاحــة والــبــالــغـة  12 الف ا
دو من قـبل الشـركـات ورجال
ـؤهــلـ األعـمــال الـعــراقـيــ ا
لـتنـفيـذ هـكذا مـشاريع) واشار
الى ان ( الـهـيـئـة جتـري حـالـيـا
مـــفــاوضــات مع مــســـتــثــمــرين
وشــركـــات عـــراقـــيــة رصـــيـــنــة
ألســــتـــــثــــمــــار جـــــزء أخــــر من
ـــتــبـــقـــيــة  12 الف األراضي ا
ـا ـمـلــوكـة لـلــدولـة و دو وا
يـــنـــســـجم مع قـــرار اجملـــلس)

واعــرب الـبــيـان عن اســتـغـرابه
مـن مـــا وصــفـه بـ ( الـــهـــجـــمــة
غرضة الـتي تستهـدف عملية ا
البناء واألعمار في البلد  حيث
يالحظ أن هناك جهـات مختلفة
حتــــاول جــــاهـــــدة أن تــــعــــوق
مـسـيـرة الـهـيـئـة كـلـمـا وضـعت
ـشـاريع حــجـر األسـاس ألحــد ا
همة التي تعود الستراتيجية ا
ـواطن بــالـنــفع عـلى الــدولـة وا
ـــا يــــخـــلـق بـــيــــئـــة طـــاردة و

لألستثمار).
 مؤكدا ان (الهيئة ال تنوي بأي
شـــــكل مـن األشـــــكـــــال أحلــــاق
الـــضــــرر أو الــــتــــجـــاوز عــــلى
ــا عـلى ــواطــنـ وأ أراضي ا
الــعـكس من ذلك فـأنــهـا تـسـعى
لــتــطـويــر وأعــادة أحــيــاء هـذه
ــــنــــاطـق من خـالل تــــوفــــيــــر ا
شاريع اخلدمات الضـرورية وا
تـطـورة). بدوره  الـعـمرانـيـة ا
قــال رئـــيـس الـــهــيـــئـــة ســـامي
االعـرجي انه ال وجـود لـتـغـيـيـر
ـــشـــروع ــــوغـــرافي عـــبـــر ا د
االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاري واالراض
اخملـصصـة تعـود مـلكـيتـها الى

الدولة . 
واشـــار االعــرجي فـي تــصــريح
مــــتــــلــــفــــز امس الى ان (هــــذه
االراضي تـعــود مـلــكـيـتــهـا الى

الدولـة وجزء مـنهـا الى جامـعة
بـغداد وال نـية لـتهـجيـر او طرد
اي مــــــــواطن مـن اراضــــــــيه او
ملكه) مؤكدا ان (الهيئة وطنية
وعــلى االخــرين ان يــكــفــوا عن
ـربع لــغــة اعـادة الــعــراق الى ا
االول) وتــــــابع انـه (ال وجـــــود
شروع ـغرافي عبر ا لتغيير د
االســتــثــمــاري). وكــان حتــالف
القوى العراقية قد طالب رئيس
مـــجـــلـس الـــوزراء عـــادل عـــبــد
ـــهــدي بـــإلــغــاء قـــرار إحــالــة ا
األراضي والــعـقـارات احملــيـطـة
ـنـاطق ـطــار.وأعـلن نــواب ا بــا
عزمهم احملررة في وقت سابق 
جمع تواقيع الستجواب رئيس
هيئة االستثمار بسبب التخبط
ـلــكـيـة وعـدم مــراعـاة حـقــوق ا
عادين اخلـاصـة لـلـمـواطـن   
ذلـك اصــرارا عـــلى الـــتـــغــيـــيــر
ـوغــرافي واالعـتــداء عـلى الــد
اجلـوانب الـبـيئـيـة والـطبـيـعـية
عـــامـــة وفي بـــغــداد بـــاالخص.
وطـالب رئـيس مـجـلس الـنـواب
مـــحــمـــد احلــلـــبــوسـي رئــيس
الـــوزراء بــايـــقــاف اســـتــثـــمــار
محـيط بغداد.وبـحسب وثـيقة 
ـهـدي طــالب احلـلـبـوسي عـبـدا
بايـقاف اسـتثمـار محـيط بغداد
لـــورود شـــكـــاوى عـــلى وجـــود
مخالفـات قانونيـة وهدرا للمال
الـعـام والـتـريث بـتنـفـيـذ الـقرار
وارسـال االولـيات كـافـة لـغرض
اجراء حتقيق نـيابي وتضييف
ــــعـــنـــيـــ من اجلـــهـــات ذات ا

العالقة. 
وكـــانـت قـــضـــيـــة اســــتـــثـــمـــار
طار بغداد االراضي احمليطة 
الــدولي قــد اثـارت ردود افــعـال
ــانـيـة صـاخــبـة من اطــراف بـر
وشـعـبـيـة وحـكـومـيـة ويـنـتـظـر
االهـالي حـلهـا في اقـرب فـرصة
لكـية الشخصية استنادا الى ا

والوائق الثبوتية.
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الــكــريـــســتــال اخملـــدرة كــمــا 
واد اعتقال متهم اخر بترويج ا
اخملـــدرة فـي مـــديــــنـــة الــــصـــدر
الفتا بحوزتـه أدوات تعاطـيها) 
الى (اعـتـقـال متـهـمـ اثـن في
منـطقـة البـلديـات كانـا يسـتقالن
عـجلـتي حـمل ضبط بـحـوزتهـما
كـــمـــيــــة كـــبـــيـــرة من احلـــبـــوب
اخملـــــدرة كــــانـت مـــــخــــبـــــأة في

) وتــــابع انه ( الـــعـــجـــلـــتـــ
ــتـهـمــ الى اجلـهـات تــسـلـيم ا
اخملــتـــصـــة). واعـــتــقـــلت وزارة
الداخـليـة عنـصرا امـنيـا ينـتحل
صــفـة ضــابط بـرتــبـة مالزم اول
في الـكـرادة.وقـال بـيـان امس إن
(مـفــارز مــديــريـة اســتــخــبـارات
ومكـافحـة ارهاب بغـداد العـاملة
ضـمن وكــالـة االسـتـخـبـارات في
الـــــــــوزارة  ومـن خـالل الـــــــــشك
احلاصل بـشـان احد األشـخاص
وأثـــنــــاء الـــتــــجـــوال فـي قـــاطع
ــنـطــقــة الــكـرادة ـســؤولــيــة  ا
تـمــكـنت من الـقــاء الـقـبض عـلى
ـــنــتـــســبـــ والــذي كــان احــد ا
ينتحل صفة ضابط برتبة مالزم
اول) مـــبـــيـــنـــا انه ( اتـــخـــاذ

اإلجــراءات الــقــانــونـــيــة بــحــقه
واحالته إلى اجلهات اخملتصة).
وأعلـنت مـديريـة مكـافحـة اجرام
بـغداد عن الـقـبض على عـصـابة
ســرقــة قـامت بــسـرقــة مــبـلغ من
ديـرية في بيان ان ال.وقالت ا ا
(مــفـارز مــكـتب مــكـافــحـة اجـرام

الدورة تـمكـنت من القـاء القبض
عــلى عــصــابــة وذلـك لــقــيــامــهم
ـال من داخل بـسـرقـة مبـلغ من ا
عجـلـة من خالل كسـر نوافـذها)
ـتـهمـ اعـتـرفوا مـوضحـا ان (ا
بـــالــــســــرقـــة وعــــرضت االوراق
الــتـــحــقـــيــقــيـــة عــلى الـــقــاضي

اخملتص الـذي قرر ايـقافهم وفق
ـــادة 446 ق.ع). وفي احـــكـــام ا
الــديــوانــيــة  اطــاحت مــديــريــة
شــرطــة احملــافـظــة بــأحــد جتـار
األسلحة في ناحـية الصالحية .
 واشــــار بــــيــــان امس ان (قــــوة
مـــشـــتـــركـــة من مـــركـــز شـــرطـــة

الشـاميـة واالستـخبارات واالمن
الوطني وعـلى خلفـية معـلومات
اسـتـخبـاريـة ألـقت الـقـبض على
أحــــــد جتــــــار األســــــلـــــحــــــة مع
شخصـ آخرين كانـوا يرومون
مؤكدا تصلـيح أسلحـتهم لديه) 
(ضـــــبـط في مـــــنـــــزلـه عـــــدد من
ــواد األســـلــحـــة اخملـــتــلـــفـــة وا

األخرى)
 وتـابـع انه ( نـقـلــهم إلى احـد
راكز األمـنية لـغرض التـحقيق ا
مــعـــهم وإحــالـــتــهـم لــلــمـــحــاكم
اخملـــتــصـــة). واكـــدت مـــديـــريــة
احلشد الـشعـبي مقتل عـنصرين
مـن داعـش وتــــــــدمــــــــيـــــــــر اربع
مضـافات جـنوب تـلعـفر. وذكرت
ـــــديـــــريـــــة امس ان (قـــــوة من ا
اللوائ 53 و 40 واستخبارات
وعمـليات قـاطع عمـليات نـينوى
الـتـابـعـة لـلـحـشـد نـفـذت عـمـلـيـة
استبـاقية في مـنطقـة جبل شيخ
ابـراهـيم جـنوب قـضـاء تـلـعـفر)
ولـفت الى ان (الـعـمـلـيـة اسـفرت
عن مــقــتـل اربــعــة عـــنــاصــر من
داعش وتــــدمـــيـــر مــــضـــافـــتـــ

تابعت لهم). 

سامي االعرجي
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اغــلــقـت الـقــوات االمــنــيــة امس
االربـــــعــــاء مــــداخل مــــنــــطــــقــــة
الــفــضــيـــلــيــة اثــر انــدالع نــزاع
عشائـري اسفر عن مقـتل خمسة
اشخاص واصابـة اخرين بينهم
جنل وابن شـقـيق مـديـر الـدفاع.
وقــال شــهــود عــيــان ان (نــزاعــا
نطقة اسفر عشائريا اندلع في ا
عن مـــقــتل خـــمـــســة اشـــخــاص
بـيــنـهم جنل وابن شــقـيق مـديـر
ـدني كـاظم بـوهان عـام الدفـاع ا
فضـال عن اصابـة سـبعـة اخرين
بـجروح) واضافـوا ان (الـقوات
االمــنـيــة اغـلــقت جـمــيع مـداخل
ـنـطـقـة للـسـيـطـرة عـلى الـنزاع ا
الذي حـدث امس). والـقت قـيادة
عمليات بـغداد القبض على عدد
ــــواد مـــــروجي ومـــــتــــعـــــاطي ا
اخملـــــــــــــدرة فـي مـــــــــــــنــــــــــــاطـق
متـفـرقة.وقـالت القـيادة في بـيان
امس إن (القوات األمنية تمكنت
من الـــقـــاء الـــقـــبـض عـــلى رجل
وامــرأة ضــمـن مــنــطــقــة الـدورة
بــحـــوزتــهـــمــا كـــمــيـــة من مــادة
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تـــوقع مـــتــنـــبىء جــوي ارتـــفــاع
درجـة درجـات احلــرارة الى  50 
وجـة حارة بسـبب تـأثر الـبالد 
تستـمر ثالثة ايـام. وكتب صادق
عطية في صـفحته على فـيسبوك
ـنخـفـضـات احلـرارية امس ان (ا
ــنـدمــجـة مع مــنـخــفض الـهــنـد ا
وسمي التـي تندفع نحـو تركيا ا
ـتـوسط سـتـؤثر وشـرق الـبـحـر ا
عـــــلـى الـــــبالد وتـــــصـل درجــــات
مـبـيـنا درجة) , احلرارة الى  50 
ان (ريــاح الـــبــوارح الــشــمــالــيــة

الغـربـية تـسـتمـر بـالهـبوب خالل
قـبـلة مـصـحوبـة بـبعض االيـام ا
الـــنــــشــــاط في مــــدن الـــبــــصـــرة
وميـسان وذي قار وتـكون مـثيرة
لغبار خفيف) ,واوضح عطية ان
ــوجـة تــسـتــمـر ثالثــة ايـام ثم (ا
تــــــعـــــود درجـــــات احلـــــرارة الى
االنخـفاض). وشـهد الـعالم امس
ظـاهــرة كـســوف الـشـمـس الـكـلي
والـذى ويـأتى تـزامـنـا مع نـهـايـة
شهـر شوال لـعام  1440 هجـريا
ويـــتــــفق مع اقـــتـــران شـــهـــر ذى
1440 الـــــــــقــــــــعـــــــــدة لــــــــعــــــــام 
هـــجـــريـــا.وســــوف يـــســـتـــغـــرق

الــكــســـوف مــنــذ بــدايــته وحــتى
نهـايـته مـدة قدرهـا أربع سـاعات
وست وخـمـسـ دقـيـقـة تـقـريـباً
ويـــبـــدأ الـــكــــســـوف كـــكـــســـوف
ـكن رؤيـة هـذا الـكـسوف كـلي.و
فى مــعــظـم أمــريــكــا اجلــنــوبــيـة
وشــرق أوقــيــانــوســيــا واحملــيط
الــبـــاســفــيــكي ويــرى كــلــيــاً فى
شيلى واألرجنت ولن يرى هذا
ـنطقة الـعربية فى الكسوف في ا
أى مـرحــلـة من مـراحــله حلـدوثه
لـيالً.ويـعد الـكـسـوف واخلـسوف
ظـاهــرتـان تـتـعــلق بـثالث أجـرام
ســمــاويـة هـى الـشــمس والــقــمـر
واألرض حيـث يدور الـقـمـر حول
األرض بــــفـــلك مــــحـــدد واألرض
تـدور مـع قـمـرهــا فى فـلـك مـحـدد
ر القمر حول الشمس وعندما 
أمـام الـشـمس فـيـحـجب ضـوئـهـا
يــعـرف هــذا بــكـســوف الــشـمس
ويـــكـــون مـــبـــشـــرا بـــقـــرب والدة
الــهـالل اجلــديــد فــيــمــا يــحــدث
خــســـوف الــقــمــر بــســبب وقــوع
األرض بـــ الـــشـــمـس والـــقـــمــر
فتـحول األرض بـينـهمـا وحتجب

أشعة الشمس عن القمر.

اإلجــراءات الـقــانـونــيـة الالزمـة
بــحـقه). وبــشـأن ذاته ضــبـطت
الـهيـئة حـاويـت ادويـة بشـرية
خـــارج الــضــوابط في ام قــصــر

الشمالي.
 واوضح الـــبــيـــان انه (وبـــنــاء
عـلى معـلومـات من مـكتب االمن
الــــوطــــني مــــيــــنــــاء ام قــــصـــر
الــشــمـالي واســتـنــادا الى قـرار

قـــاضـي حتـــقـــيـق ام قـــصـــر 
تـشـكيل جلـنـة مـشتـركـة من قبل
مـركــز كـمــرك ام قـصــر وشـرطـة
كــمــرك وجــهــاز االمن الــوطــني
نفذ وضابط البحث والتحري ا
وبـعـد الـكـشف عـلى احلـاويـت
في رصـــــيف رقم 11  ضــــبط
ادويـة بـشريـة بـداخـلهـا مـخـبأة
خلف اكسـسوارات داخله لـلبلد
بـدون مـوافـقـات وزارة الـصـحـة
و شــحـنــهــا بــحـاويــات غــيـر
مـــبـــردة) ولــفـت الى (تـــنــظـــيم
مــحــضـــر ضــبط الـى الــقــاضي

اخملتص). 

ودونت افـادة سـائق الـصـهريج
ـشــتـقـات واعـتـرافـه بـتـهــريب ا
النـفط و تسلـيمه والـصهريج
الـى فـوج شـرطـة نـفـط الـرمـيـلـة
الــشــمـــالي بــغـــيــة اســتـــكــمــال
االجراءات القانونية بالقضية).
نـافذ احلدودية وأعلنت هـيئة ا
عن اعـــتــقــال مــســـافــر أجــنــبي
بـحوزته مـادة مـخدرة في مـنـفذ
زربـاطـية احلـدودي. واكـد بـيان
لـــلــهـــيــئـــة امس أنه ( إلـــقــاء
الـقــبض عــلى مــسـافــر أجــنـبي
بـــحـــوزتهِ مـــادة مـــخـــدرة نـــوع
نفذ ترياك تزن  40 غراما في ا
احلــــدودي يـــــروم إدخـــــاله إلى
الــبــلـــد) وأضــاف أن (عــمــلــيــة
االعـــتـــقـــال تـــمت بـــالـــتـــعـــاون
ــشــتـرك بــ شــعــبــة الـبــحث ا
والــتــحــري ومــفــرزة مــكــافــحـة
ــنــفــذ) وأشــار إلى مــخـدرات ا
ــسـافــر وفق مــحـضـر (إحـالـة أ
اصــولي إلى شــعــبـة مــكــافــحـة
مــــــخـــــــدرات بــــــدرة التــــــخــــــاذ

من مـادة الـكـاز مـعـدة لـلـتـهريب
فـي احملـافـظــة.وذكـر الــبـيـان ان
(الـــعــــمـــلــــيـــة تــــمت اثـــر ورود
فـتش الـعام ـكتـب ا مـعـلومـات 
مفادهـا قيام اشـخاص بتـحوير
ـياه صـهـريج مـخـصص لـنـقل ا
ـشتـقات واسـتعـمـاله لتـهـريب ا
الـــنـــفـــطــيـــة من الـــبـــصــرة الى
احملـافظـات الشـمالـية في اقـليم
كــردســتـا) الفــتــا الى ان (األمـر
كتب الى التحرك السريع دعا ا
والــــــتـــــنـــــســـــيـق مع اجلـــــهـــــة
االخـتــصــاصــيـة وهي مــديــريـة
اســـتــخــبـــارات شــرطــة الـــنــفط
وتـشــكــيل فــريق عـمـل مـشــتـرك
ــــوافــــقـــات واســــتــــحــــصــــال ا
الـقـضـائــيـة األصـولــيـة ونـصب
كــمــ في إحــدى الــســيــطــرات
شمال  البصرة اسفر عن ضبط
ـادة الكاز), الصهـريج محمالً 
مبيـنا ان (كميـة الكاز  جتاوزت
 20 ألف لتـر) وتابع الـبيان ان
(الــفــريق نــظم مــحــضــر ضــبط
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ــكـتب اطــاحت مــفـرزة تــابــعــة 
ـفتش الـعام لـوزارة الـداخلـية ا
بـالـتعـاون مع مـفـارز من جـهات
أمــنـيــة ورقــابــيـة أخــرى بــأحـد
األشـخــاص مـتــلـبــسـاً بــحـيـازة
 440 غراما من مادة الـكرستال
اخملدرة في البصرة. وقال بيان
امس ان (ذلـك جــاء خالل قـــيــام
ارسـة أمـنـية ـكـتب بـتنـفـيـذ  ا
في إحــدى الـــســيـــطــرات حــيث
ـفـرزة بـتـنـظـيم مـحـضر قـامت ا
ضـــــبـط اصــــولـي بـــــاخملــــدرات
تهم) وتدوين افادة واعتراف ا
ـتهم الى مـشـيرا الى (تـسـلـيم ا
ـــؤثــرات شــعـــبـــة اخملــدرات وا
العـقلـية في الـقرنة بـغيـة اتخاذ
االجــراءات الـقــانـونــيـة الالزمـة
ـه لــلـــقـــضــاء). بـــحـــقه وتـــقــد
وضـبط فـريق عـمل مـشـتـرك من
كـتب نفـسه صهـريجـاً محوراً ا
محـمالً بأكـثر من   20 الف لتر

االرهـــابـــيـــة حـــيـــنـــهـــا وهـــنـــاك
مـعـلومـات بـان بـعـضـهم مـوجود
لدى احلـكومـة العـراقية) واردف
ــلف مع وزيـر (سـنــتـنــاول هـذا ا
العدل ونبـحث عن الشباب الذين
ارغــمــوا عــلى حــمل الــسالح من
ـــوجــودة) ـــعـــلــومـــات ا خالل ا
ولـــفت الى ان (بـــعـض الــعـــوائل
مـوجـودة في الـبـاغـوز الـسـوريـة
ومـــخـــيم الـــهـــول وجـــمـــيع تـــلك
االمـور مـا زالت عـالـقـة وبـحـاجـة
الـى اهــتــمــام ومــتـــابــعــة جــديــة
وحـثـيـثـة حلـسم وانـهـاء مـعـاناة
ـهـمـة من ابـناء هـذه الـشـريـحـة ا
الشعب العراقي). من جهة اخرى
 اعـلن مـسؤول فـرق االسـتـجـابة
األولـيــة بـالـرقـة يــاسـر اخلـمـيس
الـــعـــثـــور عـــلى  200 جـــثـــة في
ديـنة. وقال مقبـرة جماعـية في ا
ــقـــبــرة ــقـــبـــرة ا خـــمـــيس ان (ا
عــشــرات احلــفــر وفي كـل مــنــهـا
خــــــــمس جــــــــثث) واشـــــــار الى
(الـــعـــثــور عـــلى جـــثث خــمـــســة
أشخـاص بـزي بـرتقـالي وهـو ما
كان الـتـنظـيم يجـبـر رهائـنه على
ارتدائه) مـتـوقــعـا (ارتـفـاع عـدد
ـقــبـرة بـشـكل كـبـيـر اجلـثث في ا

مع استمرار أعمال البحث). 

وماحـدث لـهن اثنـاء مـدة احتالل
ـــــنــــاطـــــقـــــهم) واوضح داعـش 
الــصــاحلي ان (الــلــجـنــة لــديــهـا
جلنـة مصـغـرة لتـقصي احلـقائق
فقودين من ابناء االيزيدين عن ا
شكلة وهناك تعاون مع اللجنة ا
باالمـانة الـعـامة جملـلس الوزراء
حـــيث بــحــثــنــا وتـــقــصــيــنــا عن
الـنـاجـيـات اضـافـة الى االهـتـمام
ــــلـف عــــمــــومـــا) وتـــابع ان بــــا
(الـعـديد من الـشـبـاب االيـزيـدي
نـظمات  استـغاللهم من قـبل ا

لكشف مـصير االيـزيدين). بدوره
 قــــال رئــــيس جلــــنــــة حــــقــــوق
ـــانــــيـــة ارشـــد االنـــســـان الــــبـــر
ان الصـاحلي ان (الـلجـنـة والبـر
يــتــابــعــون بــاهـتــمــام كــبــيـر اي
ـمـكن االسـتـفادة مـعـلومـات من ا
ن كون  منـها في انقـاذ ابنـاء ا
اخـــتــــطـــفـــوا عـــلى يـــد  داعش)
ـان مـشــيـرا الى ان (رئـيـس الـبـر
ـوضـوع يـهـتم شـخـصـيـا بـهـذا ا
وهــنـالـك تـســلــيط لـلــضــوء عـلى
مـعــانـاة الـنــاجـيـات االيــزيـديـات

ــنــطـقــة وقــد ســلــمـوا الى تــلك ا
ـقـراطـيـة وما قـوات سـوريـا الـد
زال مـــــصـــــيـــــر من مـــــعـــــهـم من
االيـــزيـــديـــ مـــجـــهــوال) ودعت
ــان مــحــمـد خــلــيل رئــيس الــبــر
احلـلـبـوسي الى (عـدم مـسـامـحـة
كل مـن قـــــام بــــــقــــــتل او ســــــبي
العراقي ومنع اصدار قرار عفو
مشددة عنـهم حتت اي ضـغوط) 
عـــلى ان (يـــكــون هـــنــالـك ضــغط
شـديد من قـبل الـلـجان الـعـراقـية
ـن يـــحــــقـــقـــون مـع الـــدواعش
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كــشـــفت نـــاجـــيـــة ايـــزيــديـــة عن
مـعــلـومـات تـفـيــد بـامـاكن وجـود
ــكــون. وقــالت اخملــطــوفــ من ا
نــازدار خــضــر خـلــيل فـي مـبــنى
ان بـحـضـور اعـضـاء جلـنة الـبـر
حقوق االنسان امس انه  (ال زال
هـــنـــالك الـــعـــديـــد من الـــنـــســـاء
واخمليمـات التي حتـتضن عوائل
داعش ويـــخــافـــون ان يــظـــهــروا
انـهم ايـزيــديـون وخـاصـة مـخـيم
الـهـول في سـوريـا وكـذلك مـخـيم
ـــــــوصل حــــــسـن شــــــام قــــــرب ا
بـاالضافـة الى وجـود قـسم مـنهم
في مناطق متفرقة بالعراق حيث
 تـــغــيــر هــويـــاتــهم بــاالحــوال
ــــــدنـــــيـــــة) واشـــــارت الى  ان ا
(الــــعـــديـــد من االطــــفـــال وكـــذلك
الشـباب ارغمـوا واجبـروا بحمل

الــــسالح مـع داعش بــــعـــد ان 
ـكـون حتت ضـغوط اسـرهم من ا
مخـتلـفـة وقسم اليـستـهان به في
الـسجـون الـعـراقيـة والـسـورية)
واكدت انه (خالل عمليات حترير
الـــبــاغـــوز في ســـوريــا  نـــشــر
الــعــديـد مـن الـصــور في وســائل
ـدنـيـ  حتـريـرهم في االعالم 
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طالب متـقاعـدون رئيس الوزراء
ـهـدي بأعـادة الـنـظر عـادل عبـد ا
بــرواتب الــشــريــحــة الــتي تــكـاد
تــهـــبط الى قــاع الـــفــقــر بــســبب
ـتــدنــيــة الـتي ال ــســتـحــقــات ا ا
تــكـفي اليــام بـعــد تـســلـمــهـا وال
تتالءم مع غالء احلـياة اليـومية
مـتـسـائـلـ كـيف يـتسـلم مـوظف
متقاعد راتـبه مقدما والذي يجب
ان يـكـون لـشـهـر حـزيـران.  وقـال
ـتـقـاعـدون لـ (الـزمـان) امس ان ا
(احلــكـــومـــة مـــطــالـــبـــة بـــزيــادة
الـرواتب لـلـمــتـقـاعـدين كـونـهـا ال
ـعيشة تكفي لـتغطـية متطـلبات ا

والـدواء الن هــنـاك من يــتـقـاضى
شهريا 300 الف دينار) واكدوا
اني انه (برغم تصريحـات البر
بتعديل الـقانون اجملحف الذي ال
يـــنــــصـف الـــشــــريــــحــــة وورثـــة
ــتـــقــاعــدين الـــذين ســأمــوا من ا
الــوعـــود الــتي تــطـــلق بــ مــدة
واخــرى دون تـنــفــيـذ) واشـاروا
الى ان (الشـريـحة تـعيش ظـروفا
صــعــبــة ورئــيس الــوزراء مــلــزم
ا يـتماشى ـستحـقات  بزيادة ا
وتـســاءلـوا ــعــيــشـة)  من غالء ا
(كــيف يــتـســلم مــوظف مــتـقــاعـد
راتـــبه مــقـــدمــا والـــذي يــجب ان
ـاضي?) يـكـون لـشـهـر حـزيران ا
تقاعدون ان (راتب 300 وتابع ا

الف دينـار شـهريـا ال يـكفي  دون
طـــلب مـــســـاعـــدة او صــدقـــة من
االخرين لتـوفير االحـتياجات من
مـأكل ومـلـبس ودواء وغـيـرهـا?)
واضـافـوا ان (اصـحـاب الـقرار ال
يـدركـون معـانـاة الـشـريـحـة التي
تكاد تهبط الى قاع الفقر وتنازع
صعـوبات احلـياة النـتظـار موعد
الــــراتـب الــــذي ال يــــكــــفي اليــــام
قــلــيــلــة) مــنــاشــدين بـ(ضــرورة
تـعديل الـقـانـون وزيـادة الرواتب
سـؤول ا يـتالءم مع رواتب ا
الـذيـن خـدمـوا الــدولـة لــسـنـوات
قـلــيــلــيــة ويــتــقــاضــون تــقــاعـدا

( الي با
 وكان رئيس اجلمعـية االنسانية

لـلـمـتقـاعـدين عـبـد الـرضـا شـياع
احلــــفـــاظـي قـــد دعــــا الى زيـــادة
رواتب الــشــريــحــة عــبــر تـعــديل
ـوحد. وقـال احلـفاظي القـانـون ا
لـ (الزمان) ان (اللـجنة القـانونية
في مـــــجــــلـس الـــــنــــواب قـــــدمت
مقترحـات لتعديل قانـون التقاعد
احلــالي رقم  9 لــســـنــة 2014)
مــطــالــبــا  احلــكــومــة بـ (تـعــديل
ـتــقـاعــدين خـاصـة ذوي رواتب ا
الــدرجــات الــدنــيــا وتــخـصــيص
االمـــــــوال الالزمـــــــة من فـــــــائض
وازنة الـتشغـيليـة خالل الشهر ا
اجلــــاري لـــيـــكــــون احلـــد االدنى
للراتب  500 الف دينـار شهـريا
عيشة) ليتناسب مع متطـلبات ا

ـادة  36من مـؤكـدا ان (تـفـعـيل ا
القـانون احلالـي وزيادة الرواتب
عــــلى مـــدى خـــمـس الـــســـنـــوات
ئة با اضـية بنـسبـة تعادل  2  ا
عن كـل خــدمــة فـــعــلـــيــة بــدال من
ــادة تـنص ـئــة كــون ا واحــد بــا
عـلى زيــادة الـرواتب كــلـمـا زادت
نسبة الـتضخم السـنوية على ان
تــكـون الــزيـادة اكــثــر من نـســبـة
الــتــضــخم) مــضـــيــفــا ان (عــدم
ادة يعد استخفافا تطبيق هذه ا
بحقوق الشريـحة كما نشدد على
وظفـ احملال توحيـد رواتب ا
على التقاعد قبل عام  2014 مع

تقاعدين بعد هذا التاريخ). ا
 وباشرت هيـئة التقاعـد الوطنية

ـدني ـتقـاعدين ا بدفع رواتب ا
والــعـــســكـــريـــ لــشـــهــر تـــمــوز
احلـالي. وقالـت الهـيـئـة في بـيان
امس ان (الـهـيـئـة دفـعت فـروقات
ــــتـــقــــاعــــدين مـن أســـر رواتـب ا
ـؤسـسـة الـشـهـداء وفـق قـانـون ا
الذين ظهرت اسمائهم) واضاف
ان (الهـيئـة صـرفت فروقـات أسر
صـابـ من ضحـايا الشـهـداء وا
ــتـــبــقــيــة االرهــاب لــلــدفـــعــات ا
وصـــرف الـــدفــعـــة الـــرابـــعــة من
فـروقـات الـسـجـنـاء الـسـيـاسـيـ
ـــعـــتـــقــــلـــ الـــســـيـــاســـيـــ وا
واحملــتــجـــزين فــضال عن صــرف
نـتـسبي مـكافـأة نـهايـة اخلـدمـة 
اجليش العراقي اجلديد احملال
عــلى الــتــقــاعـد وكــذلك مــكــافــئـة
ـــنـــتــــســـبـي اجلـــيش اخلـــدمــــة 
الـــــســـــابق الـــــذين لـم تـــــظـــــهــــر
اسـمــائـهم) وتـابع انه (بــإمـكـان
تقاعدين حـاملي بطاقات الدفع ا
اإللكتـروني مراجعـة مراكز الدفع
الســتالم مـــســتــحــقــاته). واعــلن
مـــصـــرف الـــرافــــدين عن تـــوزيع
ـــــدني ـــــتـــــقـــــاعـــــدين ا رواتب ا
ــــكــــتب والــــعــــســـكــــري.وقــــال ا
االعالمي لـلمـصـرف في بـيان انه
ـــتــقـــاعــدين ( صـــرف رواتب ا
ــدني والــعــسـكــري لــتــمـوز عن ا
طريق أدوات الدفع االلـكتروني)
ـتقـاعدين وأضاف أنه (بـإمـكان ا
دني والعسكري تسلم رواتبهم ا
الـشـهـريـة من اَي مـكـان يـقـيـمون

فيه). 
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قلص فـريق القـوة اجلويـة الفارق مع
ــتــصــدر فـريـق الــشـرطــة الى ســبع ا
نــقـــاط بــعـــد فــوزه عـــلى فــريـق نــفط
الوسط بهدفـ مقابل هدف واحد في
الـلـقـاء الـذي جـرى امس االربـعـاء في
ملعب النجف الدولي حلساب اجلولة
الـ 34 من منـافسات الـدوري العراقي

انية خالل لقائها بالناشطة االيزيدية نازدار خضر خليل  UI¡∫ جلنة حقوق االنسان البر
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عبد الرضا شياع احلفاظي 

ــمـتــاز بــكــرة الـقــدم. ورفع اجلــويـة ا
رصــيـده الى  78 نــقـطــة لــيــبــقى في
ــركـز الـثـاني مـن خالل حتـقـيـقه 23 ا
انتصـارا وتسع تعـادالت وخسارت

فـيـمـا جتمـد رصـيد نـفط الـوسط عـند
ــركـز الــثــامن حـيث  44 نـقــطــة في ا
تـلقى اخلـسارة الـعاشـرة مقابـل عشر
انتصارات و 14 حالة تعادل. وانهى

الصقور الشوط االول متقدم بهدف
حمل توقـيع عماد محسـن في الدقيقة
 16 ثـم اضــاف عـلـي يــوسف الــهـدف
الــثــاني في الــدقــيــقــة  66 لــيــضــمن
الـنــقـاط الـثالث ويـؤجل حـسم الـلـقب
ـقـبلـة وقـلص احملـترف الى االدوار ا
كـــوردوســو الـــفــارق في الـــوقت بــدل
الــــضـــائـع وفي وقت الحـق انـــتــــهت

مــبـاراة فــريــقي الــبـحــري واحلــسـ
الـتي جـرت عـلى مـلــعب الـفـيـحـاء في
الـبـصـرة ولم نـتـعرف عـلى الـنـتـيـجة
سـاعـة اعـداد اخلـبــر يـحـتل الـبـحـري
ـركـز االخـيـر بـ 20 نـقــطـة ويـسـبـقه ا
ــرتـبـة واحــدة فـريق احلـسـ بـ23
نـقطة قـبل حـسم نتـيجة مـباراة امس

بينهما.


