
اأعلن��ت جلنة الرتبية الربملانية، ال�صبت، عن م�صادقة 
وزارة الرتبي��ة عل��ى تعي��ن 1721 درج��ة وظيفي��ة 

ب�صفة معلم ومعلم جامعي ومدر�س.
النائ��ب عن اللجنة علي غ��ركان الدلفي قال يف بيان 
�صحفي، عملنا من��ذ 4 اأيام مع جلنة اخلدمة الفرعية 
لرتبي��ة وا�ص��ط وق�ص��م التعيين��ات يف وزارة الرتبي��ة 
ومكت��ب املفت�س الع��ام يف الوزارة، بتدقي��ق الأ�صماء 
التي رفعت من قبل مديرية تربية وا�صط اإىل الوزارة.

واأ�ص��اف ، "الأ�صم��اء الت��ي دقق��ت يف ال��وزارة ه��ي 
1721 درجة وظيفية وح�صلت موافقة وزير الرتبية 
باإ�ص��دار الأم��ر ال��وزاري بالتعين له��ا، ل�صتيفائها 

ال�صوابط وال�رشوط".
الدرج��ات املتبقي��ة والت��ي مت تغي��ر  اأم��ا  وتاب��ع، 
اخت�صا�صاتها لعدم وجود متقدمن عليها، والبالغة 
125 درج��ة ف�صيتم ح�صمها واإ�ص��دار الأمر الوزاري 

بها خالل الأيام القليلة املقبلة.
ورج��ح النائب عن اللجن��ة، اأن "املدر�صن واملعلمن 

اجلدد �صتتم مبا�رشتهم الأ�صبوع احلايل".

والر�ص��د  اجلوي��ة  لالأن��واء  العام��ة  الهيئ��ة  توقع��ت 
الزل��زايل، ال�صب��ت، اأن يكون الطق���س �صحوا م�صحوبا 
بالغي��وم ودرجات احلرارة تنخف���س اىل 19ْم خالل 

الأيام املقبلة.
وقال��ت الهيئة يف بيان �صحفي ، طق�س اليوم �صيكون 
يف املناطق كافة �صحواً مع بع�س القطع من الغيوم، 
ودرج��ة احلرارة العظم��ى املتوقع��ة يف مدينة بغداد 
"طق���س غ��د الثن��ن �صيك��ون يف  19ْم. واأ�صاف��ت، 
املناطق كافة �صحوا مع بع�س من الغيوم، ودرجات 
احل��رارة مقارب��ة يف املنطقتن ال�صمالي��ة واجلنوبية 
وترتفع قلياًل يف املنطقة الو�صطى عن اليوم ال�صابق".
واأو�ص��ح البيان، اأن��ه ل يتوقع حدوث تغير يف حالة 
الطق�س لي��وم الثالثاء املقبل ع��دا انخفا�س قليل يف 

درجات احلرارة يف املنطقة الو�صطى.
واأ�ص��ار ،طق���س الأربع��اء �صيك��ون يف املناط��ق كافة 
�صح��وا م��ع بع���س م��ن الغي��وم، ودرجات احل��رارة 
مقارب��ة يف املنطق��ة ال�صمالي��ة وتنخف���س قلياًل يف 

املنطقة الو�صطى واجلنوبية عن اليوم ال�صابق.
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املط��ارات الت��ي تت��وزع عل��ى "مط��ار دويل، مط��ار 
ع�صك��ري، قاع��دة جوي��ة"، عانت م��ن الإهم��ال طوال 
ال�صن��وات املا�صي��ة، فيم��ا �صقط عدد منه��ا بيد تنظيم 
داع���س بع��د اإعالنه ل��� "خالفته" املزعوم��ة يف العام 
2014، واأبرزه��ا مط��ار املو�ص��ل ال��دويل، وقاع��دة 

�صبايكر التي ا�صرتجعتها القوات الأمنية.
ويف الوق��ت الذي ت�صر فيه املط��ارات العاملية مئات 
ف��اإن  امل��دين،  للط��ران  بالن�صب��ة  يومي��ًا،  الرح��الت 
الرح��الت يف اغلب الأيام ل تتعدى ال� 20 رحلة فقط، 

بح�صب املوقع الر�صمي لوزارة النقل العراقية.
املطارات املدنية

تن�ص��ط يف حرك��ة الط��ران العراق��ي �صبع��ة مط��ارات 
مدني��ة رئي�صي��ة، ه��ي كل م��ن مط��ار بغ��داد ال��دويل، 
والب���رشة، اأربي��ل، ال�صليماني��ة، النج��ف، ده��وك، اىل 
جان��ب مطار املو�صل اخلا�صع ل�صيطرة تنظيم داع�س، 
كباقي مناط��ق املدينة التي تخو�س الق��وات الأمنية 

املعارك يف �صبيل ا�صتعادتها، منذ خم�صة اأ�صابيع.
ويعترب مط��ار بغداد الدويل اأكرب املطارات يف العراق، 
املق��ر الرئي�ص��ي ومرك��ز عملي��ات اخلط��وط اجلوي��ة 
العراقي��ة، ويعود تاري��خ ان�صائ��ه اىل العامل -1979  
 7.5 ح��وايل  ال�صتيعابي��ة  قدرت��ه  وتق��در   ،1982
ملي��ون م�صاف��ر �صنويا، اأم��ا املطار الق��دم يف البالد 
فهو مط��ار املو�صل، والذي اأن�صاأته القوات الربيطانية 
ع��ام 1920، قبل ان يت��م حتويله اىل مطار مدين عام 
1922. ويحتل مطار الب�رشة املرتبة الثانية بالن�صبة 
للم�صاحة يف البالد، بعد مطار بغداد الدويل، وقد اأن�صئ 
يف �صتيني��ات الق��رن املن���رشم، ويحت��وي على مركز 
لرج��ال العمال متط��ور وقاعات للموؤمت��رات جمهزة 
باأح��دث التجهي��زات ويوج��د في��ه حمط��ة لالإر�ص��اد 
اجلوية على م�صتوى عاملي من التجهيز ت�رشف عليها 

فرق امريكية متخ�ص�صة.
وم��ن املط��ارات احلديث��ة الت��ي افتتح��ت بع��د الع��ام 
افتتاح��ه  مت  حي��ث  ال��دويل،  اأربي��ل  مط��ار   ،2003
منت�ص��ف الع��ام 2005، بتمويل م��ن حكومة الإقليم، 

وبكلفة بلغت 550 مليون دولر.
ويف الإقلي��م اي�ص��ًا، افتت��ح يف الع��ام 2005 مط��ار 

ال��ذي ي�ص��ر رح��الت  ال�صليماني��ة،  اآخ��ر ه��و مط��ار 
داخلية، واأخ��رى اىل دول اأوروبا مثل هولندا واأملانيا 
وبريطاني��ا، وتق��در م�صاح��ة املط��ار 13،5 کم، اأم��ا 
اأحدث مطارين يف العراق فهما مطار النجف يف العام 

.2012 2008، ومطار دهوك 
املطارات الع�سكرية

ويبل��غ عدد املطارات الع�صكرية يف العراق 15 مطاراً، 
كان م��ن بينه��ا مط��ارات �صقطت بي��د تنظي��م داع�س 
اي�ص��ًا، ومت ا�صرتجاع عدد اآخر منها، مثل مطار تلعفر 

املحرر موؤخراً، ومطار القيارة الع�صكري.
ففي العا�صم��ة وحدها، يوجد ثالثة مطارات ع�صكرية 
ه��ي مط��ار املثن��ى، والر�صي��د، والتاج��ي، ت�صتخ��دم 
لالأغرا���س الع�صكري��ة والنق��ل ع��ن طري��ق الطائ��رات 
املروحية، ودائمًا ما تكون مركزاً للعمليات الع�صكرية 
التي تخو�صه��ا القوات الأمنية للتخل�س من العنا�رش 
الإرهابي��ة. اأم��ا املحافظ��ة التي متتلك اأك��رب عدد من 
املطارات الع�صكري��ة يف العراق، فهي حمافظة �صالح 
الدين، والتي حتتوي على 5 مطارات ع�صكرية، هي كل 
م��ن "مطار بلد الع�صك��ري، ومطار �صام��راء الع�صكري، 
مطار النجف الع�صكري، مطار �صالح الدين الع�صكري، 

مطار اج تو الع�صكري".
كما وتنت�رش املطارات الع�صكرية يف اأغلب املحافظات 

الأخ��رى، وخ�صو�ص��ًا الغربي��ة منه��ا والو�صطى، فيما 
تفتقر حمافظات مثل مي�صان ودياىل لهذه املطارات.

القواعد اجلوية
واىل جان��ب املط��ارات الع�صكرية، متت��د على خارطة 
الع��راق خم�س قواعد جوية اأخرى، يف كل من ذي قار، 

و�صالح الدين، ونينوى، وبغداد، والنبار.
وت�صه��د بع�س ه��ذه القواع��د مطالب��ات لتحويلها اىل 
مط��ارات مدنية، مثل قاعدة الم��ام علي يف ذي قار، 
والتي حتت��وي مدرجن للطران، وميك��ن ا�صتخدامها 

كمطار ع�صكري واآخر مدين، لكرب م�صاحتها.
وبع��د الع��ام 2003 وخ��الل التواج��د الأمريك��ي يف 
الع��راق، ووجود ق��وات التحال��ف ال��دويل، ا�صتخدمت 
القواع��د اجلوية كمع�صكرات لهذه القوات، قبل ان تعود 
للدولة العراقي��ة مبغادرتها.يذك��ر ان مطارات العراق 
املدني��ة �صهدت اأعل��ى حركة طائ��رات وم�صافرين يف 
اآب 2016، كان يف مقدمتها مطار اأربيل الدويل الذي 
حقق اأعلى عدد رحالت قادمة اأو مغادرة، بواقع األفن 
و492 رحل��ة، يلي��ه مط��ار النج��ف الأ���رشف الدويل، 
باألف��ن و71 رحلة، يف حن حل مط��ار بغداد الدويل 
باملرك��ز الثالث بواق��ع األف و433 رحل��ة. يف الوقت 
الذي اهمل��ت فيه اغلب املطارات والقواعد الأخرى، اأو 

حتولت مل�صاريع بعيدة عن النقل اجلوي.

ما زلن هناك وما زلن يعانين..

قصة فتاة أيزيدية نجحت في الفرار من أيدي التنظيم اإلرهابي
دالي��ا  )36 عام��ا( وعائلته��ا كان��ت ب��ن اللف م��ن ابناء 
القلي��ة الأيزيدية العراقي��ة الذين قب�س عليه��م التنظيم بعد 

مهاجمة مناطق يف العراق عام 2014. 
وبينم��ا تتح���رش الق��وات العراقي��ة ل�صتع��ادة ال�صيطرة على 
مدينة املو�صل م��ن قب�صة التنظيم، يتخوف اليزيديون على 

م�صر الف من ابناء طائفتهم الذين ما زالوا هناك.
يف العام 2014، قتل عنا�رش تنظيم داع�س الإرهابي اعدادا 
كربى م��ن اليزيدين يف �صنج��ار يف حمافظة نينوى �صمال 
الع��راق، واأرغم��وا ع���رشات اللف منه��م عل��ى اله��رب، فيما 

احتجزوا الف الفتيات والن�صاء ك�صبايا حرب.
الأمم املتح��دة اأ�ص��درت تقري��را يف حزيران/يونيو املا�صي 
اأ�ص��ارت فيه اإىل ان تنظيم داع���س الإرهابي "ي�صعى اإىل حمو 
الأيزيدي��ن من خ��الل عمليات القتل وال�صتعب��اد والعبودية 

اجلن�صية والتعذيب واملعاملة الالاإن�صانية واملهينة".
واليزيدي��ون اقلي��ة لي�ص��ت م�صلم��ة ول عربية، تع��د اأكرث من 
ن�صف مليون �صخ�س ويرتكز وجودها خ�صو�صا قرب احلدود 

ال�صورية يف �صمال العراق.

ويق��ول اليزيديون ان ديانتهم تع��ود اىل الف ال�صنن واأنها 
انبثقت من الديانة البابلية القدمية يف بالد ما بن النهرين، 
يف ح��ن يرى اآخ��رون ان ديانتهم خليط م��ن ديانات قدمية 

عدة مثل الزرد�صتية واملانوية.
وينا�ص��ب تنظي��م داع�س الإرهاب��ي هذه املجموع��ة الناطقة 

بالكردية عداء �صديدا باعتبار ان افرادها "كفار".
وكان��ت دالي��ا واخته��ا من ب��ن الفتي��ات اللوات��ي احتجزن 

ك�صبايا حرب.
وت�صتذك��ر دالي��ا -وه��و ا�ص��م م�صتع��ار- يف حدي��ث �صحفي 

ال�صوق الذي عر�صها فيه ارهابيو التنظيم.
وتق��ول ،كان هناك مكان ا�صبه بال�ص��وق حيث تو�صع الن�صاء 
اليزيدي��ات وياأتي الرهابي��ون ل�رشائه��ن. وتتابع "ا�صرتى 

اأحد الرهابين 21 امراأة مرة واحدة".
واقتي��دت داليا من بلدتها �صنجار اىل مدينة املو�صل، املعقل 
الرئي�صي للتنظيم يف العراق، قبل نقلها مرة اخرى اىل مدينة 

الرقة يف �صوريا.
وف�صل��ت داليا يف الهرب مرتن. وتروي قائلة ،"تعاملوا معنا 

بطريقة قا�صية للغاية. وفعلوا بنا ا�صياء �صيئة ول تو�صف."
ومتكن��ت قبل ايام من الهرب، موؤك��دة انها تلقت م�صاعدة من 

"ا�صخا�س طيبن" دون املزيد من التفا�صيل.
ومتكن��ت بع���س الأيزيدي��ات م��ن الهرب م��ن تنظي��م داع�س 

الإرهابي، بينما مت �رشاء حرية اخريات.
- اللف ما زلن هناك -

اأطلقت الق��وات العراقية عملية وا�صعة يف 17 ت�رشين الول/
اكتوبر ل�صتعادة ال�صيطرة على مدينة املو�صل، ما اأعاد المل 

للطائفة الأيزيدية بتحرير املزيد من ابنائها.
ويت��وىل رجل م��ن الطائف��ة الأيزيدية يدعى ح�ص��ن القائدي 
مهم��ة تعق��ب اثار ابن��اء الطائفة. وه��و يدير "مكت��ب �صوؤون 
املختطف��ن" يف مبن��ى موؤلف من طابق��ن يف مدينة دهوك 

التابعة لإقليم كرد�صتان يف �صمال العراق.
ويق��در الرجل انه ما زال هناك نحو 3 الف اأيزيدي من ن�صاء 
واطف��ال ورجال يف قب�صة تنظيم داع���س الإرهابي من اأ�صل 

�صتة الف احتجزهم التنظيم.
ويعتق��د ان التنظي��م كان��وا ياأخ��ذون معه��م ا�رشاه��م م��ن 
الأيزيدي��ن يف كل مرة يرتاجعون فيها من املدن التي ت�صهد 

عمليات ع�صكرية وتخرج عن �صيطرتهم.
وقطع��ت الق��وات العراقية الطري��ق الرئي�صي ال��ذي يربط بن 
املو�صل والرا�صي اخلا�صعة ل�صيطرة التنظيم يف �صوريا، ما 

يعني ان املدينة ا�صبحت حما�رشة الن.
ويق��ول القائدي انه ق��د يكون هناك الف م��ن ابناء الطائفة 
اليزيدي��ة داخل املو�صل، وياأمل ان يتمكن ابناء الطائفة من 

ال�صتقرار واإعادة البناء من جديد.
وي�صي��ف "كانت هناك حملة �رش�صة �صدنا. ل يتوقع اأحد يف 
القرن احلادي والع�رشين ان تاأتي جماعة ارهابية لغت�صاب 

ن�صائنا وقتل الرجال والطفال".
وا�صاف "نحن اليزيدية نتم�صك باأر�صنا".

وتواج��ه داليا الن حتديا �صعب��ا ببناء حياتها التي حتطمت 
بعد فرارها من اأ�صهر طويلة من التعذيب.

وع��ادت دالي��ا اىل بلدته��ا ولكنه��ا خجل��ة م��ن احلدي��ث مع 
ال�صدقاء القدامى والقارب. كما وتعاين من امرا�س. وتقول 

"انا منهكة جدا".
وعل��ى الرغم من متكنها من الفرار، فاأنها ما زالت تبحث عن 
معلوم��ات حول م�صر اأيزيديات اخري��ات ما زلن يف قب�صة 
التنظي��م ، بينهن �صقيقتها ال�صغرى الت��ي تبلغ من العمر 20 

عاما.
وتق��ول "اطل��ب م��ن اجلمي��ع، م��ن كل الع��امل امل�صاع��دة يف 

حتريرهن"، م�صيفة "ما زلن هناك، وما زلن يعانن".

بغداد ـ متابعة 

ترفع داليا �سبعة من 
ا�سابع يديها، لت�سري بها 
اىل عدد م�سلحي تنظيم 
داع�ش الإرهابي الذين 

باعوها وا�سرتوها يف اإطار 
ال�ستعباد اجلن�سي لأكرث من 

عامني. 
وتقول "كانوا �سبعة" بينهم 

رجال من م�سر واملغرب 
وفل�سطيني واحد.

ميلك العراق 113 مطارًا 
وقاعدة جوية، متتد على 

ربوعه من اجلنوب اىل 
ال�سمال، بع�سها رئي�سي 

وبع�سها الآخر �سالح لطريان 
املروحيات، كما وان العديد 

منها غري مر�سوفة ال�سوارع، 
لكنه برغم ذلك، ل يعترب من 

املناطق املهمة يف خارطة 
الرتانزيت، ب�سبب تهالك بناه 

التحتية.

األسكان تخصص مبالغ مالية إلعادة اعمار 
الجسور المتضررة في األنبار

مرصد صحفي يدين اجراءات كردستان 
التعسفية تجاه وسائل اإلعالم

شرطة األنبار تعلن نجاح خطتها بالقضاء 
على الظواهر السلبية 

113 مطارا وقاعدة في العراق.. كم فقدنا منها جراء اإلرهاب واإلهمال؟

بغ��داد � متابعة :  اعلنت وزارة العمار والإ�ص��كان ،ال�صبت، �رشوعها باإعادة 
اعمار وافتتاح خم�صة  ج�صور يف حمافظة النبار.

وذك��ر بيان للوزارة ، وزي��رة العمار وال�صكان والبلدي��ات العامة اآن نافع 
او�ص��ي، وخ��الل ا�صتقبالها نائب حمافظ��ة الأنبار اأكدت ، "ال��وزارة ر�صدت 
مبالغ مالية لإعادة اعمار اجل�صور املت�رشرة من احلرب �صد تنظيم داع�س."
واو�ص��ح البي��ان، ال��وزارة  �صت�صتنف��ر طاقاته��ا كاف��ة لإعادة اعم��ار كافة 
املناط��ق املحررة. يذكر ان وزارة العمار وال�ص��كان، افتتحت موؤخراً ج�رش 
"ال�صديقية" يف حمافظة النبار، وهناك خم�صة ج�صور اخرى يتم اأعمارها 
قريب��ا، وه��ي ج�ص��ور القا�صم وعمر بن عب��د العزيز والبو ف��راج يف الرمادي 

وج�رشي وادي املحمدي وهيت.

بغ��داد � متابع��ة :  ا�صتنك��ر املر�ص��د العراق��ي للحري��ات ال�صحفي��ة، ال�صبت، 
"الجراءات التع�صفية" التي تتخذها حكومة اقليم كرد�صتان يف تقييد حرية 

الراأي والت�صييق على العاملن يف املجال ال�صحفي.
وقال املر�صد يف بيان �صحفي، القوات الأمنية يف ال�صليمانية قامت بتفريق 
املتظاهري��ن م��ن املوظف��ن والأ�صات��ذة الذين خرج��وا ملطالبته��م باإعادة 
حقوقه��م من ا�صتعادة رواتبهم املتاأخ��رة واإلغاء قرار الدخار الإجباري من 
قب��ل حكومة اقلي��م كرد�صتان، واأَ�صاف " مت اعتقال اأك��رث من 15 من الهيئة 
القيادي��ة للمتظاهرين". واأو�ص��ح البيان ،ال�صب��كات الإعالمية حاولت بنقل 
وت�صوي��ر احل��دث لك��ن القوة الأمني��ة قام��ت با�صتبعادهم م��ن �صاحة جتمع 
املتظاهري��ن وا�صتولوا على اأجهزتهم من الكام��رات واأجهزة النقل املبا�رش 

.NRT الف�صائية وقناة KNN  و من بن تلك  القنوات  قناة

بغ��داد � متابع��ة :  اأعلن قائ��د �رشط حمافظة النب��ار هادي رزي��ج، ال�صبت، عن 
جن��اح اخلط��ة الأ�صبوعية اخلا�ص��ة بالق�صاء عل��ى الظواهر ال�صلبي��ة من اإطالق 
العيارات النارية والتحر�س واحلبوب املخدرة.  رزيج قال يف حديث �صحفي، اإن 
اخلط��ة الأ�صبوعية التي مت اعداده��ا يف الق�صاء على الظواهر ال�صلبية من اإطالق 
العي��ارات النارية يف العرا���س والتحر�س وظاهرة احلبوب املخ��درة وال�صموم، 
قد جنحت يف جمي��ع مناطق الأنبار اخلا�صعة ل�صيطرة القوات الأمنية. واأ�صاف 
ه��ادي رزيج، "جناح اخلطة ب�صكل كبر جاء بعد فر�س عقوبات وغرامات بحق 
كل من يخالف القانون"، م�صددا على �رشورة ان ينعم املواطن الأنباري بالأمن 
وال�صتق��رار ومزاولة اأعمالهم اليومية. يذكر اأن القوات الأمنية والع�صائر ت�صيطر 
عل��ى معظ��م مدن الأنبار بع��د حتريرها من تنظي��م داع�س، فيم��ا ظهرت ظواهر 
�صلبي��ة بعد حترير تلك املدن ومنها التحر���س وانت�صار احلبوب املخدرة واإطالق 

العيارات النارية بالأعرا�س واملنا�صبات.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

 اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجري��ن، ال�صب��ت، ع��ن 
توزي��ع وق��ود التدفئ��ة وح�ص���س م�صاع��دات على 

النازحن واأهايل املناطق املحررة.
مدير غرف��ة عمليات ال��وزارة يف اقلي��م كرد�صتان 
�صي��اء �صالل قال يف بيان �صحف��ي، فرق الوزارة 

امليدانية وزع��ت 113250 ح�صة من امل�صاعدات 
لأهايل القرى املحررة يف نواحي القيارة وال�صورة 
والنم��رود، مبينا "ه��ذه امل�صاع��دات ت�صهم يف �صد 
احتياجات تلك العوائل من النق�س احلا�صل واحلد 

من نزوحها".
واأ�ص��اف �ص��الل، النازح��ن يف مناط��ق ال�صاحل 
الأي�رش ملدينة املو�صل مت توزيع 161921 ح�صة 

م��ن امل�صاعدات الن�صانية، ت�صمن��ت �صلة )غذائية، 
افر�ص��ة، بطاني��ات، �صل��ة �صحي��ة، �صل��ة مالب���س، 
جتهي��زات مطبخ، طباخ نفط��ي، مدفاأة نفطية، ماء 

�صحي، حليب(.
واأ�صار، "مت توزيع 5318845 لرت من مادة النفط 
البي���س للنازحن بالتعاون م��ع وزارة النفط يف 
خميم��ات )بحركة ، عن��كاوه، خميم��ي ح�صن �صام 

الول والث��اين ، اخل��ازر ، جدعة يف القيارة وخميم 
قيماوة يف دهوك(".

واأو�ص��ح، اإجالء النازحن يتم بالتن�صيق مع وزارة 
النق��ل التي تقع على عاتقها م�صوؤولية نقل العوائل 
النازحة يف با�صات النقل، كما هو احلال بالن�صبة 
لتوزيع النفط اىل النازحن الذي يتم بالتن�صيق مع 

وزارة النفط.

الهجرة توزع وقود التدفئة على النازحين وأهالي المناطق المحررة
بغداد ـ متابعة 
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