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نـحن مـجـمـوعـة كـبـيرة مـن الفـالح
لـدينـا اراض زراعـيـة استـثـمـارية في
مــحـافــظـة واسـط مـنــطـقــة الـدجــيـلي
شـاخـة  8و 7والــفـرع الــشــمـالي وام
الطـويرات والـساكنـ فيـها مـنذ عام
 1925وفـي عــــــــــام  1976جــــــــــاءت
الـــشـــركـــات االجـــنـــبـــيـــة (الـــشـــركــة
الــيــوغـسالفــيــة والـروســيــة) وقـامت
بـاستـصالح هـذه االراضي والـبـالـغة
) لــغــرض اكــثـــر من ( 360,000دو
اسـتـغاللهـا كـثـروة حـيـوانـية العالف
احلـيوانـات وانـتـاج احلـليـب من قبل

الـشـركـة الـعـراقـيـة االردنـيـة حـيث 
توزيع القـسم االخر من االراضي الى
الـعــربـسـتـانــيـ واالحـوازيـ اال ان
اصـحـاب هـذه االراضي تـرحـلـوا الى
االراضي اجملــــاورة والـــقـــسم االخـــر
هــاجـــر بـــعـــد ان  تــصـــفـــيـــر هــذه
االراضي وردم الـدور وقــلع االشـجـار
والــنــخـيـل وحـرق اشــجــار الـفــاكــهـة
وبــالــنــظــر لــلــظــروف الــتي مــر بــهـا
ـعـركـة مع الـعــراق اجلـريح واثـنــاء ا
ايـــران واحــــتالل الــــكــــويت وقــــيـــام
االنتـفاضـة الـشعـبانـية وان اصـحاب
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فـقـد مـنـي جـواز الـسـفـر الـصـادر
من جمهورية كينيا رقــمــــــــــــــه
بــــــــــــــــــــاســـــــــــــــم  © A1885124®

(LUPAMO JANET MUSANGA)
ن يـعثـر عـليه تـسلـيمه الـرجاء 
ـثلـية جـمهـورية كـينـيا في الى 

العراق.

 Ê«bI

فـقـدت مـنـي الـبـاج الـصـادر
ـركـزي الـعراقي من البـنك ا
بأسم (ورود عـدنان عـباس)
ن يــعــثــر عــلــيه الــرجـــاء 

صدره. تسليمه 
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اهـالي مــنــطــقـة (ابــو دشــيــر) شـارع
الــزيــتـون يــشــكـون من وجــود مــكـان
اليـواء وبيع االغـنام االمـر الذي حول
ـــنـــطـــقــة الـى بــؤرة لـــلـــذبــاب تـــلك ا
واحلـــشـــرات والـــروائـح الـــكـــريـــهـــة
ـواطـنـون اجلـهـات ويـنـاشـد هــؤالء ا
ــســؤولــة عــدم الــســمـاح الــبــلــديــة ا
بـتحـويل امـاكن كثـيرة من بـغداد الى

(جوبات) لبيع وذبح االغنام.
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علم (صباح خلف علي) اسـتغاثة الى رئيس السلـطة القضائية من ارسل ا
حكم مـحـكـمة جـنـايـات كركـوك بـالـسجن 15 سنـة بـعـد اعتـرافـات انـتزعت
ـعلم حتت الـتـعذيـب من قـبل الـشرطـة االحتـاديـة الـتي نـفـذت امـر اعـتـقـال ا
ـتـهم صـبـاح خـلـف عـلي دخـيل بـالـدعـوى /666ج/  2019ارسلت الى (ا
التمـييز في 2019/10/28) حيث قامت بشـتى انواع التـعذيب الالنساني
واحملدد في تقـرير اللـجنـة الطبـية اخملتـصة  وشـهادة الشـهود والتـأكيدات
ـستـند الى مـخبـر سري من مركـز الشـرطة اخملـتص  وان حكـم احملكـمة ا
فـرط  وان احلكم  الـطعن دون ادلة مـشهـودة واعتـراف حتت التـعـذيب ا
التمييـزي به امام الهيـئة اجلزائيـة حملكمة التـمييز االحتـادية  ونضع الظلم
ة وغير الواقع امام الرئيس االعلى للقضاء لينصـفنا وينقذنا من احكام ظا

عادلة.

WKÐUI  VKÞ
الى الدكتور صالح نوري خلف / رئيس هيئة النزاهة / وكالة

ـرفقـة العادة ـستـمـسكـات االصـوليـة ا ارجو مـقـابلـتي لـتقـد الـسنـدات وا
ـذكــرة الــصــادرة من قــبل مــكــتب رئــيس الــوزراء العـادة الــعـقــارين وفـق ا
نـطقة دان مـدير عـقارات ا الـكه االصلي التـي استوالى عـليـها ا العقـارين 
رقم اخلـضراء بـصـغـوطـات عـلى عـقـارات الـدولة وحتـويل مـلـكـيـة الـعـقـار ا
ــدعـو 66/23 كــرادة مــر زقـاق 19 مــحــلـة 228 رقم الـدار 11  الى ا
باسم محمد يونس البدري بتاريخ حزيران 2014.  وهدم العقار في العام
ـرفقـة عن مـراحل ـاضي واآلن يـبنـي قصـر ارجـو مـشـاهـدة الـتـصـويـر  ا ا
رقم 16/67 كرادة مر زقاق 19 البـناء.  ولقـد خصـص العقـار الثـاني ا
دعـو نزار عـيس خيـرالله ولـقد عـلمـنا بان محـلة 228 رقم الدار 30 الى ا
الية. غتصب الى وزارة ا دعو نزار  عيس خير الله سوف يسلم العقار ا ا
ـوقر اعادة الـعقارين الى وفق هـدي ومكتـبكم ا  نناشـد السيـد عادل عـبد ا
ذكرة التي طالبت سندات العقار الصـادرة من دائرة التسجيل العـقاري وا
الـية بـرفع دعـوى علـى نفـسه العادة الـعـقارين الى مـالـكه االصلي. وزارة ا

ونحن في انتظاركم. 
واطن ا
فراس علي

هـذه االراضي لم يسـكـتـوا عن حـقهم
ـراجـعـة الـدوائـر ذات حـيث قـامـوا 
الـــعـالقـــة وقـــامت الـــدوائـــر بـــســـلب
ستمـسكات الـرسمية وانتزاع هـذه ا
وتـبــلـيـغـهم شــفـهـيـا بــعـدم مـراجـعـة
ــطـــالــبــة بــهــذه الـــدوائــر اطالقــا وا
االراضي كــون هـــذه االراضي تــعــود
الى الـنـظـام الـبـائـد وتـشـرف عـلـيـهـا
دوائـر مــخـابـراتـيــة في بـغـداد اال ان
موظـفي الزراعـة في مـحافـظة واسط
والغـيارى مـنهم احـتفـظوا بـسجالت
وخـــرائط ووصـــوالت هـــذه االراضي

الـتي تـعـود مــلـكـيـتـهـا الى الـفالحـ
حيث اني حـصلت عـلى اسمـائهم من
سجالت دوائـر الـزراعة ومن الـرسوم
وجــبـايــات الـسـقــايـة وكــذلك مـثــبـتـة
ارقــام الــقــطع الــزراعــيــة لــدى وزارة
الية وان ارقام هذه القطع موجودة ا
فـي الــســـجالت وان الـــرقم الـــعـــائــد
ــرقم لــورثــة (كــر عــبــد هــيــجل) وا
( (1625والـــرقم االخـــر الــعـــائــد الى
ـرقم ورثــة (كــر مـطــشــر فــلـيـح) وا
) لـكل ــســاحـة ( 100دو ( (919و
واحـد مـنـهـمـا ومن خالل مـراجـعـتـنـا

رقم ( 5328في (7/9/1997 بالعقد ا
ـدة خمس فـعـول واجملدد  السـاري ا

سنوات اخرى بعد التعاقد.
رابـعـا/ بـعــد الـغـاء الـقـانـون (قـانـون
اعـمـار واسـتـثـمـار االراضي اآلمـرية)
لم نــتــعــاقــد ضــمن شــعـبــة االراضي
الزراعية في الدجـيلة وكذلك ال يوجد
شيء مـا يـشـيـر الى تـعـويـضـنـا عـنـد
االسـتـصالح بـاراضي زراعـيـة بـديـلة
ـادة ( (140من وان جلــنــة تــنــفــيــذ ا
دسـتـور جـمهـوريـة الـعـراق/ الـلـجـنة
ـعـاجلـة الـعقـود الـزراعـية اخملـتـصة 
شمولة بالقرار رقم ( (7الصادر عن ا
الـلـجـنة ( (140في مـحـافظـات وسط
وجـنـوب الـعـراق حملـافـظـة واسط ذو
17/7/2012 الــــــــــعـــــــــدد ( (771في 
ـواطن (كر واخلاص بـطـلب ورثة ا
عبـد هيـجل) وكـذلك طلب ورثـة (كر
مــطـشــر فـلــيح) ذو الــعـدد ( (915في
 23/7/2012واننا حتى هذه اللحظة
لم نـحصـل على اي نـتـيـجـة رغم هذه
راجعات وان طلبنا عاناة وكثرة ا ا
هــذا طــلب االف الــعــوائل الــفالحــيـة
ـــتــــضـــررة في مــــحـــافــــظـــة واسط ا
ولـــغــرض الــوقـــوف عــلى حـــقــوقــنــا
وارجـاع احلق الصـحـابه الـشـرعـي

ونــوضح الـيــكم بـان جــمـيع اولــيـات
االراضي الــعــائــدة الــيــنــا بــاالمــكـان
تزويـدكم بـها حـال سمـاع طلـبنـا هذا
داعـيــا من الـله لــكم بـالــتـوفـيق والى
اجلميع.. ولكم فائق الشكر والتقدير.

موقّع
سلمان كر عبد هيجل
ورثة (كر عبد هيجل)
رقم الهاتف ((07902263554

الى الـدوائـر الزراعـيـة وحـسب كـتاب
مديـرية الزراعـة في محـافظة واسط/
شـــعــبــة زراعـــة الــدجــيـــلي لالراضي
رسل رقم ( 707في  (5/6/2007وا ا
الى مـديـرية زراعـة مـحـافـظة واسط/
االراضي / الــعــقــود وبــنــاء عـلـى مـا
ـلكية جاء بكـتاب هيئـة حل نزاعات ا
ـرقم (3012 الـعـقـارية/ فـرع واسط ا

في .(27/5/2007
وقـعي على اوال/  اجراء الـكشف ا
ــســـاحــة الــذي تــدعي فــيــهــا ورثــة ا
رحـوم (كر مـطـشر فـليح) لـوجود ا
اســـمه في ســجـالت مــالــيـــة نــاحــيــة
واسط مـذكـور ومـتـعـاقـد عـلى قـطـعـة
( ــســاحـة ( 100دو اســتـثــمــاريـة 
وفق قانون اعـمار واسـتثمـار اآلمرية
ـلـغى) ووجــد اسـمه في سـجل رقم (ا
( (3الــصــفــحــة ( (514وكــذلك ورثــة
ـرحـوم (كـر عبـد هـيـجل) مـتـعـاقد ا
) من اراضي على مساحة ( 100دو
ـرقـمـة ( /4/1مـقـاطـعة 18 الـقـطـعـة ا
هور عـباس والـطويـرات) وفق قانون
اعـمــار واسـتـثـمــار االراضي اآلمـريـة

واسم ضمن الصفحة (.(1625
ثانـيـا/ واقع حال االراضـي الزراعـية
بـعـد اكـمـال اســتالمـهـا اسـتـغـلت من
ــنـشــأة الـعــامــة الـزراعــيـة في قــبل ا
الدجيـلة وبعـدها خصصـت للفالح
االحـــــوازيـــــ وبـــــعـــــدهـــــا صــــدرت
الــتـعـلـيــمـات والـتــوجـيـهـات الــعـلـيـا

زاد العلني. باعالنها با
ـزاد ثــالــثــا/ بــعـد االعالن عــنــهــا بــا
الـــعـــلـــنـي اجـــرت ضـــمـن مـــســـاحـــة
ـــســتـــأجــر (كـــاظم مــحـــسن فــريح) ا
( ـتعـاقـد عـلى مـسـاحة ( 1028دو ا

UMIŠ b¹d½
معـالي معالـي السيـد وزير التـعليم
العالي والبحث العلمي احملترم

نـحن أولــيـاء أمـور بــعض الـطــلـبـة
الـدارســ بــاخلــارج .. وفي غــمـرة
مـطــالــبــة شــعـبــنــا بــحــقـوقــهم في
ساحات التظاهر نرفع الى معاليكم
ـنـبر الـكـر ــ مـطـاليب ــ في هـذا ا
أوالدنـا  حـيث هم عدد ال يـسـتـهان
به من ابـنائـنـا طلـبـة الدكـتوراه في
اســتــرالـيــا يــواجـهــون ظــلـمــا بـأن
رواتبهم سـتقطع مدة سـنة كاملة ..
وال نـــعــتـــقــد أن هـــذا يــرضـــيــكم 
وقـضـيتـهم تـتلـخص بـعدم الـعـدالة
بــيـــنـــهم وبــ زمـالء لــهـم نــقـــلــوا
أنــفـســهم من جــامـعــة الى جـامــعـة
ـوافـقـة دائـرة الـبـعـثـات) بـسـبب )
تــقـــلـــيل رواتـــبـــهم ــ زمـن تــقـــشف

الـوزيـر الشـهـرستـاني عـلى الطـلـبة
الـدارســ في اخلـارج ــ وحـصـلـوا
فـيهـا جمـيـعا عـلى قبـول مدته اربع
سـنــوات في اجلـامــعـات اجلــديـدة
لـــكن دائــرة الــبــعـــثــات احــتــســبت
لـزمالء مــثـلــهم مـدة الــدراسـة اربع
سـنـوات بـيـنـمـا احـتـسـبـوا لـهـؤالء
الــطـلـبـة ثالث سـنـوات  وذلك غـيـر
قــانـوني مــعــتـمــدين عـلـى قـبــولـهم
االولـي في اجلـــامـــعـــة االولى ثالث

سنوات. 
ــكن ان يــتــخــرجـوا بــثالث كــيف 
سـنوات واجلـامعـة اجلـديدة تـطلب
بــقــاءهم اربع ســنــوات  أذ ان مـدة
الــدراسـة هي خــارج ارادة الـطــلـبـة
كــمــا تـعــلــمــون . ألـيـس من حــقـهم
مـسـاواتـهم مع زمالئـهم الـعـراقـي

الــذين يـــدرســون مــعـــهم في نــفس
اجلـامـعـة ونـفس الـقـبـول . وأولئك
يـتـمـتـعــون بـأربع سـنـوات وهـؤالء
بـــثالث. عــلـــمـــا بــأنـــهم ســـتـــقــطع
رواتبهم طيلة السنة الرابعة فكيف
سـيـعيش هـؤالء الـطلـبـة خالل هذه
ــدة الــطــويــلــة في بـالد الــغــربـة. ا
أليس هـذا أجحـافاً بـحق مـواطن
عـراقيـ شرفـاء يدرسـون ليـعودوا

يخدمون بلدهم بتميز.
ـلـحـقـيـة الـثـقـافـية في  عـلـما بـان ا
اســـتـــرالـــيـــا أوصت بـــشـــمـــولـــهم
بـالـتعـديل الى اربع سـنـوات أسوة
بزمالئـهم حسب كتـابهم عدد 218
بـتاريخ  13/2/2019الذي يـشـهد
بأن (مـدة الدراسـة هي خارج ارادة

الطالب).

مــعـــالي الـــوزيــر احملـــتــرم .. لـــقــد
اســتـبــشــرنـا خــيـرا بــقــدومـكم الى
الــوزارة  حـيـث تـذكــرون بــاخلــيـر
دائـمـاً  وتـعـمـلـون عـلـى إبـقـاء هذا
الـــذكـــر الــــطـــيب. لـــذا نــــطـــلب من
سيـادتكم حـقوق ابنـائنـا الدارس
في اخلـارج . وانـصـافـهم وتـطـبيق
الـعــدالــة  وتـعــديل دراســتـهم الى
اربع ســنـوات بــدال من ثالث أسـوة
بزمالئهم الذين يـدرسون معهم في
نفس اجلامعـات وإنقاذهم من قطع
رواتـــــبـــــهم. وانـــــتـم اهل لـــــلـــــحق

واالنصاف أن شاء الله. 
مع تقديرنا واحترامنا

أولياء أمور الطلبة الدارس 
باخلارج

منطقة ايواء اغنام


