
طالبت النائب عن كتلة الدميقرطي الكرد�ستاين جنيبة 
جنيب،احلكوم��ة بت�سديد رواتب موظف��ي االقليم والتي 
توقف��ت من��ذ �ست��ة ا�سه��ر، م�س��رة اىل ان واردات نفط 

االقليم التكفي لدفع رواتب موظفيه.
وقال��ت جني��ب يف حدي��ث ، ان "احلكوم��ة االحتادي��ة 
مطالب��ة ب�رضورة  دفع روات��ب موظفي االقليم يف اقل 
تقدي��ر، حتى ت�ستطي��ع حكوم��ة اقليم كرد�ست��ان دفع 

رواتب البي�سمركة".
وا�ساف��ت ان البع���ض رف���ض اال�ستقطاع��ات الب�سيطة 
م��ع  باملقارن��ة  واملتقاعدين،ولك��ن  املوظف��ن  م��ن 
موظفي اقليم كرد�ستان فهم منذ �ستة ا�سهر مل يت�سلموا 
رواتبه��م ا�سافة اىل ان النفط ال��ذي يتم بيعه ال يكفي 
لت�سدي��د الروات��ب الن االقلي��م يواج��ه التزامات حرب 
على حد قولها. وبين��ت جنيب ان توقف الرواتب يعني 
ايق��اف عجلة احلياة بالن�سبة اله��ايل اقليم كرد�ستان 
وبالت��ايل ف��اإن مواطني االقلي��م هم جزء م��ن ال�سعب 

العراقي.
ويرف�ض احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين احلاكم القليم 
كرد�ستان ت�سديد ايرادات النفط اىل احلكومة االحتادية 
بحج��ة انها ال تكف��ي لت�سديد روات��ب املوظفن، بينما 
تعرت���ض كتل كرد�ستانية اخ��رى على ت�رضف حكومة 
االقلي��م. يف حن يعت��زم رئي�ض جمل�ض ال��وزراء حيدر 
العب��ادي، الطعن ببع�ض فق��رات املوازنة املالية لعام 
2017، منه��ا الفقرة اخلا�س��ة باملحافظات املنتجة 
للنف��ط. وقال ع�س��و جمل�ض الن��واب �سليم �سوق��ي، اإنه 
"يتوقع اأن يقوم العبادي بالطعن بقانون املوازنة يف 

الفقرة اخلا�سة باملحافظات املنتجة للنفط".

زانا  النيابية  القانونية  اللجنة  ع�سو  اتهم 
�سعيد، االأحد، اأطرافًا �سيا�سية مل ي�سمها بال�سعي 
عاداً  االحتاد،  جمل�ض  قانون  ل�"عرقلة" ت�رضيع 
ارتفاع االأ�سوات الراغبة باملركزية وعدم منح 
واالأقاليم  للمحافظات  الكافية  ال�سالحيات 

بانه اأمر "�سيهدد" وحدة الدولة العراقية.

االحتاد  "جمل�ض  اإن   ، حديث  يف  �سعيد  وقال 
يعد من القوانن الد�ستورية واملهمة التي ن�ض 
مو�سحًا  الدميقراطية"،  لتثبيت  الد�ستور  عليها 
ا�ستكمال قراءته االوىل  القانون مت  اأن م�رضوع 
لكْن هنالك اطراف �سيا�سية متنع عر�سه للقراءة 

الثانية على الرغم من جاهزيته.
حول  ترتكز  الظاهرية  اخلالفات  اأن  واأ�ساف، 
تعيينهم،  واآلية  االحتاد  جمل�ض  اأع�ساء  عدد 

ما�سيًا اإىل القول "ما نعتقده اأن هنالك تراجعًا 
الفدرالية  الدولة  ل�سيغة  االأطراف  بع�ض  من 
ون�سف  املركزية  لتقوية  رغبات  ووجود 

الفيدرالية".
وعّد، ارتفاع االأ�سوات الراغبة باملركزية وعدم 
منح ال�سالحيات الكافية للمحافظات واالأقاليم 
م�سراً  العراقية،  الدولة  وحدة  �سيهدد  اأمر  بانه 
ال�سلطات  فقدان  تريد  اأطرافًا معروفة ال  اأن  اىل 

الوا�سعة التي تتمتع بها وت�سعى بكل قوة لعرقلة 
ت�رضيع القانون. 

يتم  ان  على  الد�ستور  من   65 املادة  وتن�ض 
االحتاد  جمل�ض  يدعى  ت�رضيعي  جمل�ض  ان�ساء 
غر  واملحافظات  االأقاليم  عن  ممثلن  ي�سم 
املنتظمة باإقليم وُينظم تكوينه و�رضط الع�سوية 
بقانون  به  يتعلق  ما  وكل  واخت�سا�ساته  فيه 

ُي�سّن باأغلبية ثلثي اأع�ساء جمل�ض النواب.

دخ��ل فري��ق م��ن االأطب��اء، ال�سيادل��ة و املتطوع��ن  
املتحم�س��ن للعم��ل، و ت��رع الكث��رون ل���رضاء مواد 
غذائي��ة حمل��ت عل��ى �ساحن��ة كب��رة باال�سافة اىل 
�سيارت��ن حمل��ت حفاظ��ات اطفال و حلي��ب وادوية، 

باال�سافة  اىل كرا�ٍض لذوي االحتياجات اخلا�سة. 
ابلغن��ا العديد م��ن املر�سى باأ�سى كب��ر اأن �سخ�سن 
م��ن املخيم قد مات��وا الأنهم مل يح�سل��وا على الغ�سيل 
الكل��وي. كان حزنه��م وا�سحا على الرغ��م من من اأن  
امل��وت بالن�سبة لهم قد ا�سبح اح��دى مفردات احلياة 
اليومي��ة، لكنه��م �سع��روا باأنهم ق��د بلغوا ب��ر االأمان 
يف االقلي��م وله��ذا كان خلر موت هذي��ن ال�سخ�سن 

الناجين من داع�ض اأثر خمتلف. 
البا���ض ا�سب��ح �سال��ة عملي��ات واأب��واب ال�سي��ارات 
حتول��ت اىل عيادات ه��ذا للجلدية و الث��اين للباطنية 
و الثال��ث للن�سائي��ة، يوج��د طفل مت�سب��ث برقبة ابيه 
بالرغ��م م��ن �سعوب��ة الو�س��ع كط��وق جن��اة ل��ه، و 

حماوالتي الأخذه جانبا باءت بالف�سل
جولة يف املخيم 

اإن منظ��ر الكرا�س��ي املتحرك��ة و �سعوب��ة حركته��ا 
ق�س��ة  عل��ى  االط��الع  قب��ل  ال�سفق��ة  يث��ر  لوح��ده  
�ساحبها، فبع�ض اال�سخا���ض من ذوي االحتياجات 
اخلا�س��ة  كان حظهم اأف�سل من غره��م، الأنه لديهم 
مرافقون ق��ادرون على ا�ستخ��دام ع�سالتهم لتحريك 
ه��ذه الكرا�س��ي عل��ى الط��رق الطيني��ة و الط��رق غر 
ال�سالك��ة  مل�ساف��ات طويل��ة، وق�سم اآخ��ر مل يحالفهم 

احلظ على االإطالق.
وهن��اك حالة ا�ستوقفتني حيث فج��ر انتحاري نف�سه 
على ال�ساب املنت�س��ب لل�رضطة،  تفرغت عيناه واختل 
عقل��ه قال اب��وه والدم��وع يف عينيه:" ابن��ي بحاجة 
ما�س��ة اىل حقن��ة ياأخذه��ا كل خم�س��ة ع���رض يوم��ا " 
. توجهن��ا مع��ا مبا���رضة  اىل فري��ق االطب��اء و كن��ت 
موقن��ا باأنه��م �سيتمكنون م��ن احل�سول عل��ى العون 

املطلوب، عائلته كانت ت�سعر باخلوف مع قرب موعد 
احلقنة،الأنه يف حال عدم اأخذه احلقنة فلالأمر عواقب 
طبي��ة واجتماعية �ستحرج العائلة اأمام النا�ض، اال اأن 
ج��واب االأطباء  ن��زل كال�ساعق��ة على راأ���ض العائلة 
حي��ث قالوا: "مع اال�سف ال��دواء غر متوافر"، فتدخل 
رئي���ض احلمل��ة ووعده��م بتوف��ر ال��دواء يف الزيارة 

املقبلة.
امل�ساب��ون بال�رضع هم فئة لي�س��ت بالقليلة و الدواء 
كذل��ك غ��ر متواف��ر، فمعاناته��م و معان��اة عوائلهم 
يف ه��ذه الظروف غ��ر االعتيادي��ة ال ت�سفها كلمات 

اعتيادية فهي فوق م�ستوى قدرتنا على اال�ستيعاب.

املخيم
يعرتين��ي ال�س��ك بحال��ة ه��ذه املخيم��ات، فم��ن غر 
املعقول اأن تكون خا�سعة ملوا�سفات االمم املتحدة، 
ال توج��د ار�سي��ة له��ا واملط��ر يرت�س��ح م��ن خاللها. 
خي��م ال تق��ي النا���ض ال م��ن ب��رد و ال م��ن مط��ر. هذا 
االأم��ر ا�سطر كث��ر من العوائ��ل اىل اأن تق�س��ي الليل 
يف خيم��ة اأخ��رى، بع���ض اخلي��م ح�سل��ت عل��ى قطع 
كبرة م��ن النايلون غطت خيمها بها، ابلغتني احدى 
العوائ��ل انها ق�س��ت الليلة ال�سابقة م��ع خم�ض عوائل 
اأخ��رى يف خيم��ة واح��دة، وعل��ى الرغم م��ن �سعوبة 
الو�س��ع ابدى االغلبية امتنانهم للجي�ض العراقي على 

ح�سن التعام��ل، و التعاطف معهم، كما ابدى كثرين 
امتعاظه��م من الت�سدد يف القي��ود االمنية يف املخيم  
وق��ال البع�ض اأنهم ي�سعرون اأنهم حمتجزون يف هذه 
املخيم��ات. يف حن قال اآخ��رون اأنهم ي�سعرون اأنهم 

م�ساجن.
ال�صاعات االخرية يف املو�صل

ن��اداين رئي�ض احلمل��ة الأ�سمع ق�سة رج��ل كان يعمل 
حثيث��ا لنقل احلفاظ��ات، وعندما نظ��رت اليه وجدت 
اربعين��ي يق��ول يل: " واهلل اأربع��ة"، مل اأفه��م ما كان 
يق�سده ف�ساألته اأن يو�سح يل فقال من دون اأي تعبر 
يف وجه��ه. دفن��ت اربع��ة يف حديقة البي��ت و من ثم 

غ��ادرت. مب��ا ال يقبل ال�س��ك اأنه مل يك��ن ي�سعر بحجم 
الوجع الذي �سيفيق عليه قريبا.

و م��ا ان اأنه��ى كالم��ه حتى طلب علب��ة حليب عندما 
ح�سل عليها ابت�س��م ثم جتهم وجهه وخنقته العرات 

وغادرنا �سامتا.
و اأخ��را ج��اءت هذه الفت��اة ال�سغ��رة لتاأخذ احلليب 
له��ا والأخيها ال�سغر. �ساأله��ا الطبيب من معك قالت 
فقط والدي وه��و ال ي�ستطيع احلركة، ينام يف اخليمة 
واأ�س��ارت اىل امل��دى البعي��د وقالت هن��اك. واأين اأمك 

اأجابت بح�رضة:"ما اأدري".  
العنف

يف خ�س��م ه��ذه االح��داث وتعا�سة االو�س��اع، قابلت 
الكثري��ن ممن اعربوا ع��ن �سعادتهم الأنه��م تخل�سوا 
م��ن داع�ض. متكن��ت جمعي��ة يزيدية مكون��ة من عدة 
ا�سخا���ض م��ن ادخ��ال البهج��ة اىل قل��وب االطف��ال، 
الرب��ع  ن�ساط��ات  تفعي��ل  م��ن  ومتكن��ت  املتطوع��ة 
وثمان��ن فتاة واملتطوع متكن من اقامة دوري لكرة 
الق��دم ل��الوالد، مل تتوق��ف الن�ساط��ات وال �سحكات 
االطف��ال طيل��ة م��دة وج��ودي ومتكنوا م��ن فعل ذلك 
باأق��ل االمكاني��ات. االجه��زة واملع��دات الت��ي كانت 
معهم هي ثالث كرات ال اأكرث من ذلك وال اأقل.  االرادة 

تخلق امل�ستحيل. 
اأثبت��ت املب��ادرات ال�سخ�سي��ة م��ن مدين��ة املو�س��ل 
اأن ه��ذه املدين��ة مل ت��زل مدين��ة حي��ة وفيه��ا كث��ر 
م��ن الرج��ال والن�س��اء وال�سباب م��ن االوالد والبنات  
تطوع��وا للعمل وعدد كبر من املترعن �ساهموا يف 
جن��دة اأهايل املدينة، و�ساه��دت الكثر من املنظمات 
العامل��ة و املدعومة من قبل اأ�سخا�ض، كل هذا ان دل 
عل��ى �سيء فاإمنا يدل عل��ى اأن االن�سانية ال تزال على 
قيد احلي��اة. اأما بالن�سبة للموق��ف العراقي والعاملي 
فهو مل يرتِق اىل م�ستوى املحنة وخ�سو�سا اأنه كانت 
هن��اك حتذيرات ت�س��ر اىل اأن ع��دد النازحن �سي�سل 
اىل نح��و املليون، والعدد حتى االآن مل ي�سل اىل ُع�رض 

العدد املتوقع.

الديمقرطي الكردستاني يطالب الحكومة بتسديد رواتب موظفي اإلقليم 

اك��د ع�سو جلنة حق��وق االن�س��ان النيابية حبيب 
الط��ريف، االح��د، ع��زم جلنت��ه ا�ستكم��ال قانون 
�سحاي��ا العدال��ة يف اق��رب فر�سة بغي��ة عر�سه 
عل��ى الت�سوي��ت يف الف�س��ل الت�رضيع��ي اجلديد، 
م�س��را اىل ان م�رضوع القان��ون �سيتم تغيره اىل 
ا�سم اكرث مالئمة من م�سمى �سحايا العدالة وهو 

تعوي�سات اخطاء العدالة.
وق��ال الطريف يف حدي��ث ، ان " ت�سمي��ة �سحايا 
العدال��ة ه��و ام��ر غ��ر �سحي��ح لكون��ه ال يوج��د 
�سحاي��ا للعدالة، بل م��ن املمكن ان تكون هنالك 
قان��ون  م���رضوع  ان  مبين��ا  للعدال��ة"،  اخط��اء 
�سحاي��ا العدالة هو موج��ود يف اللجنة و�سنعمل 
عل��ى ا�ستكمال��ه وعر�س��ه عل��ى الت�سويت خالل 

وقت ق�سر.

وا�س��اف ، لدينا مناق�س��ات كثرة حول القانون، 
ونعمل حاليا على تعدي��ل بع�ض مواده مبا فيها 
ا�سم القانون والتي نرى ان االقرب لها هو قانون 
تعوي�س��ات اخط��اء العدال��ة، لكونن��ا نعتق��د ان 

العدالة لي�ست عدواً كي تكون لها �سحايا.
�سيت��م  القان��ون  م���رضوع  ان  الط��ريف  وتاب��ع 
عر�س��ه خالل جل�سات الف�س��ل الت�رضيعي اجلديد 
بغي��ة الت�سوي��ت عليه ب�سكل يعط��ي املت�رضرين 

حقوقهم م��ن دون ان يخل بجوهر العدالة وان ال 
ي�سمح با�ستغالله ب�سكل غر �سحيح.

ي�س��ار اىل ان جمل�ض النواب ارجاأ يف جل�سته التي 
عق��دت يف 23 اب املا�س��ي الت�سوي��ت من حيث 
املب��داأ على م�رضوع قان��ون �سحايا العدالة، كما 
�سبق للقانون ان مت طرحه يف 27 �سباط 2015، 
اال ان��ه مت رف�س��ه اي�سا ب�سب��ب اختالف وجهات 

النظر بن الكتل ال�سيا�سية.
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حقوق اإلنسان تعتزم استكمال قانون ضحايا العدالة خالل الفصل التشريعي الجديد
المواطن : الحكيم يزور مصر بعد إيران 

ويشترط انسحاب القوات التركية لزيارة أنقرة

الجعفري يبحث مع السفير اإليراني العمل 
على إعادة األمن واالستقرار إلى المنطقة

مجلس نينوى يغلق مكاتبه في أربيل 
ودهوك وينقلها إلى المناطق المحررة

بغداد_متابعة:  اأعلن املجل�ض االأعلى االإ�سالمي العراقي، االأحد، اأن رئي�ض التحالف 
الوطني ال�سيد عمار احلكيم �سيتوجه اإىل م�رض بعد اإنهاء زيارته اإىل اإيران، يف حن 

ك�سف عن ا�سرتاطه ان�سحاب القوات الرتكية مقابل زيارة انقرة.
اإن   ، ت�رضيح  يف  �سوقي  �سليم  للمجل�ض  التابعة  املواطن  كتلة  عن  النائب  وقال 
لهذه  ملا  الت�سوية  ورقة  مبناق�سة  تتعلق  اجلوار  لدول  احلكيم  عمار  ال�سيد  "جولة 

الدول من تاأثر على اال�ستقرار ال�سيا�سي للعراق ملرحلة ما بعد داع�ض".
وجود  ب�سبب  تركيا  ي�سمل  ال  احلكيم  ال�سيد  زيارات  جدول  اأن  �سوقي،  واأ�ساف   
قواتها يف �سمال البالد، مبينا اأن ال�سيد احلكيم لن يزور تركيا اإال بعد �سحب قواتها 

بالكامل من االأرا�سي العراقية.
من  رفيع  وفد  راأ�ض  على  اإيران  اإىل  املا�سي،  ال�سبت  يوم  و�سل،  احلكيم  وكان 
خاللها  التقى  عمان  االأردنية  العا�سمة  اإىل  اجراها  زيارة  بعد  الوطني  التحالف 

امللك عبد اهلل الثاين وروؤ�ساء احلكومة والرملان وجمل�ض االعيان.

بغداد_متابعة:  بحث وزير اخلارجية اإبراهيم اجلعفري، االحد، مع ال�سفر االإيراين 
املنطقة  اىل  واال�ستقرار  االمن  اإعادة  على  العمل  فر  دانائي  ح�سن  العراق  لدى 
اإبراهيم  والعامل. وذكرت وزارة اخلارجية يف بيان �سحفي ، ان "وزير اخلارجية 
العراق ح�سن دانائي  االإيرانية لدى  ا�ستقبل �سفر اجلمهورية االإ�سالمية  اجلعفري 
فر يف مكتبه ببغداد، والوفد املرافق له ، ومتت مناق�سة جممل االأو�ساع االإقليمية، 
اإىل  واال�ستقرار  االأمن،  عودة  �ساأنه  من  ما  كل  على  العمل  و�رضورة  والدولية، 

املنطقة، والعامل".
وطهران،  بغداد  بن  الثنائية  العالقات  بحث  ت�سمن  اللقاء  ان  اىل  البيان  واأ�سار 
و�سبل تعزيزها مبا يخدم م�سالح ال�سعبن اجلارين، عالوة على ا�ستعرا�ض جهود 
مبنح  الت�سهيالت  تقدمي  يف  �ساهمت  التي  ومكاتبها  العراقية،  اخلارجية  وزارة 
حمرم  من  العا�رض  زيارة  خالل  املقد�سة  العتبات  لزائري  )الفيزا(  الدخول  �سمات 

احلرام، واأربعينية االإمام احل�سن )عليه ال�سالم(.

بغداد_متابعة:  اأكد امل�ست�سار االإعالمي لرئي�ض جمل�ض حمافظة نينوى عبد الكرمي 
نينوى  حكومة  مكاتب  باإغالق  وجه  نينوى  حمافظة  جمل�ض  اأن  االأحد،  الكيالين، 
يف اأربيل ودهوك ونقلها اىل املناطق املحررة، مبينا اأن القرار يهدف اىل ت�سجيع 

النازحن على العودة اىل مناطقهم.
الكيكي وجه  ب�سار  نينوى  "رئي�ض جمل�ض حمافظة  اإن  الكيالين يف حديث،  وقال 
دون  من  ودهوك  اربيل  يف  املحلية  نينوى  حكومة  ودوائر  مكاتب  جميع  بغلق 
القرار  اأن  مبينا  املحررة"،  املناطق  اىل  واالنتقال  املمكنة  وبال�رضعة  ا�ستثناء 

يهدف اىل ت�سجيع النازحن على العودة اىل مناطقهم املحررة.
واأ�ساف الكيالين اأنه �سيتم غلق مكتب ديوان حمافظة نينوى يف حمافظتي اأربيل 
كما  برطلة  بلدة  اإىل  نينوى  حمافظة  ديوان  نقل  �سيتم  اأنه  اىل  م�سرا  ودهوك، 

�سيفتتح مكتبًا تابع للمحافظة يف حي ال�سماح داخل مدينة املو�سل.
وتابع الكيالين اأن عملية النقل �ستكون خالل ع�رضة اأيام، الفتا النظر اىل اأن جمل�ض 
واأربيل يف وقت �سابق ومت توزيع  اإغالق مكاتبه يف دهوك  حمافظة نينوى قرر 
كل اأع�سائه على املحاور واالإنخراط يف اجلهد االإن�ساين واخلدمي ملواكبة اخلطة 

املدنية لعملية حترير املو�سل.

بغداد_متابعة

معاناة نازحي الموصل...

حالة من األسى تلف مخيم حسن شامي والحكومة تلتزم الصمت

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعد رحلة ا�صتغرقت نحو 
الثالث �صاعات ب�صبب 

التفتي�ش يف منطقة 
ال�صيطرات، و�صلنا خميم 
ح�صن �صامي يف املو�صل 

لنجد وجوهًا بائ�صة وحائرة 
ونظرات حزينة، وعلى الرغم 

من اأن الفريق يحمل معه كتابًا 
ر�صميًا من الوزارة يخوله 

الدخول من دون عراقيل 
اال اأن هذا الكتاب مل يخفف 

من مدة االإنتظار ومعاناة 
التفتي�ش.

القانونية النيابية : أطراف سياسية تسعى لعرقلة تشريع قانون مجلس االتحاد


