
واأ�صللاف  اإن "مئات العائللات تنتظر معرفة م�صري اأبنائها الذين 
غيب وُقتل بع�صهللم على يد تنظيم داع�ش بعد يومني من �صيطرته 

على مدينة املو�صل يف العا�رش من حزيران/يونيو 2014".
مللن مدينللة النا�رشيللة جنللوب العللراق، جللاء كاظللم خلللف، اىل 
العا�صمللة بغداد "مقللر وزارة الدفللاع العراقيللة"، لا�صتف�صار عن 
اإبنلله الذي اإلتحللق باالجهزة االمنيللة يف قاعللدة "�صبايكر"، لكنه 
عللاد بخيبة جديدة، فلم يعد يعرف �صيئًا عنه بعد مغادرته املنزل 

لاإلتحاق بزمائه الع�صكريني.
علللي خلف، الللذي خللرج يف ال�صاد�للش والع�رشين مللن ايار/مايو 
2014 باإجتللاه العا�صمللة بغللداد لاإلتحللاق يف فللوج احلمايللة 
النفطللي، كان علللى توا�صللل م�صتمللر مللع عائلتلله، واأبلغهللم اأنهم 
�صين�صمللون اإىل اإحللدى فللرق اجلي�للش العراقي، بعللد االإلتحاق يف 
ق�صللاء التاجي. عندما و�صل اىل قاعدة �صبايكر اأبلغهم اأنه باأمان 

وو�صل اىل قاعدة �صبايكر.
يتحدث، خلللف كاظم، والد املفوقد علي خال مقابلة مع املر�صد 

العراقللي حلقوق االإن�صللان اأجريت معلله نهاية عللام 2014 قائًا 
"اإت�صللل بنللا ليلللة الثاين ع�رش مللن حزيران/يونيللو، وابلغنا انه 
�صيعللود لنللا يوم غد ليلتحق بعد ذلك، عازيللًا االمر اىل ا�صدار احد 

�صباطهم اوامراً مبنحهم اجازة ملدة ا�صبوعني".
قللال اأي�صًا "كنللا خائفني عليه من الطريق الللذي �صيعود به، لكنه 
اأبلغنللا بللاأن ال�صباط هيئوا لهللم الطريق بالتعاون مللع ما ُيعرف 
بل"ثوار الع�صائر". قال ن�صار لعيبي وهو �صقيق اإثنني من �صحايا 
�صبايكللر خال مقابلللة مع املر�صللد العراقي حلقللوق االإن�صان اإن 
"بع�للش العائللات ح�صلت على رفللاة اأبنائهللا والق�صم االأكرب مل 

يتمكنوا من ذلك بعد مرور ثاث �صنوات على املجزرة".
قللال اأي�صًا "ذهبنللا اأم�ش االأحللد )11 حزيران/يونيو 2017( اإىل 
مللكان املجزرة يف �صاح الدين ووجدنللا عظام جثث كثرية لكن 
احلكومللة ترف�للش التقرب منهللا الأنهللا مل تفرزها حتللى اللحظة، 
وطالبناهللا بنقللل العظللام اىل الطللب العللديل الإجللراء فحو�صات 
DNA لكنها حتججت بعدم توفر التخ�صي�صات املالية لذلك".
ن�صللار اللعيبي وهو من حمافظة ذي قار قال اإنه "وجمموعة من 
عوائللل اجلنود طلبللوا مقابلة حمافظ ذي قار لكنلله طردهم" قال 

اأي�صًا "عندما تظاهرنا يف بغداد تعر�صت لاإعتقال على يد قوات 
اأمنيللة ال اأعرف الت�صكيللل بالتحديد. اأخذوين من املنطقة اخل�رشاء 
اإىل �صاحة عدن �صمال بغداد ورموين هناك دون وجود اأي �صبب".

املر�صللد العراقللي حلقوق االن�صللان قال  ان هنللاك جتاهل وا�صح 
مللن قبللل احلكومللة العراقية جتللاه عوائل جمللزرة �صبايكللر التي 
وقعللت مبحافظللة �صللاح الديللن يف 12 حزيران/يوينللو 2014 
وراح �صحيتهللا 1700 �صحية بح�صب ما ُينقللل يف االإعام، على 
العك�للش من االأرقللام احلقيقية. وتابللع املر�صد اإن "هنللاك �صعفًا 
وا�صحللًا يف عمل احلكومة العراقية يف الك�صف عن رفاة ال�صحايا 
وتعوي�للش عوائلهم للتخفيف عللن معاناتهم". كما �رشح املر�صد 
اإن "االأرقللام املعلنة عن وجود 1700 �صحيللة من جنود �صبايكر 
لي�صت �صحيحة، فالرقم جتاوز الل2050 �صحية بح�صب ال�صجات 
احلكوميللة، ومل يتم التعللرف اإال على 350 جثة منهللم، اأما البقية 
فللا اأحد يعرف م�صريهم حتللى االآن". ليث �صاهر وهو قريب لعدٍد 
مللن �صحايللا �صبايكر خال مقابلللة مع املر�صللد العراقي حلقوق 
االإن�صللان يقول "لدي 10 �صحايللا يف �صبايكر بني قريب و �صديق 
وجللار، لاأ�صللف مل يح�صللل اأي تقدم يف ق�صيتهللم، بع�ش االهايل 

ح�صلللو على جثث اأبنائهم بناءا علللى فح�ش DNA واخرين مل 
يح�صلوا عليها". واأ�صار "احلكومتان ال�صابقة واحلالية تعاملتا مع 
ال�صحايا على انهم مفقودين وبا حقوق حتى متر 4 �صنوات على 
تاأريللخ فقدانهم، وعلى اأ�صا�ش ذلك نظمنا تظاهرات واإعت�صامات، 
حتى بع�ش العوائل بقت يف ال�صوارع من اجل املطالبة بحقوقهم، 

لكن مل تتحرك احلكومة العراقية بجدية ملعرفة م�صريهم".
و و�صللح حممد ح�صني وهو قريللب اأحد ال�صحايا خال مقابلة مع 
املر�صللد العراقي حلقللوق االإن�صان اإن "معاناة االهللايل م�صتمرة، 
بع�للش العائات مل حت�صل حتللى على جثامني ابنائها ومل تعرف 
م�صريهللم حتللى االن، كمللا مل يح�صلللوا علللى اأي حقللوق ب�صبللب 

االجراءات املعقدة التي تتبعها احلكومة يف ملف �صبايكر".
وراأى املر�صد العراقللي حلقوق االن�صان اإن جمزرة �صبايكر ترتقي 
اإىل م�صتللوى جرائللم احلللرب، واجلرائم �صللد االإن�صانيللة، وُنطالب 
احلكومللة املركزية باإنهاء ملف �صحايللا �صبايكر وت�صليم رفاتهم 
اىل ذويهللم وتعوي�للش عوائلهم للتخفيف عللن معاناتهم والك�صف 
اإىل  املتورطللة  الع�صكريللة  القيللادات  وتقللدمي  لهللم  اجلنللاة  عللن 

حماكمات عادلة.

في شهر رمضان.. ضبط شحنة محملة بمشروبات 
كحولية في البصرة 

مسؤول محلي في ديالى يطالب بإنقاذ 30 ألف مواطن 
عن طريق إكمال مشروع ماء حمرين

الب�رشة اجلورنال : ك�صفت االأجهزة االأمنية يف حمافظة عن �صاحنة كبرية حمملة 
بامل�رشوبللات الكحولية كانت مللن املوؤمل ان تدخل من �صمللال املحافظة .وقال 
" م�صدر امني مل يك�صف عن هويته ملرا�صل اجلورنال نيوز ان االأجهزة االأمنية 
يف حمافظللة الب�رشة وحتديداً يف بوابللة الكرمة ومت احالة املتهمني اىل اجلهات 
املخت�صللة . وبللني " امل�صدر ان االأجهللزة االأمنية متكنت من �صبللط ال�صاحنة من 
خللال دقتها يف اعمال التفتي�ش ومتابعتها الأي حالة م�صبوهة وهذا الذي �صاهم 

يف �صبط هذه ال�صاحنة .

ديللاىل - متابعة : طالللب م�صوؤول حملي يف حمافظة ديللاىل، االثنني، با�صتئناف 
العمللل يف م�للرشوع كبري للمياه متوقف منذ 3 �صنوات، موؤكللدا ان ا�صتئناف العمل 
بهللذا امل�رشوع واجنازه �صي�صاهم باإنقاذ اكرث مللن 30 الف مواطن من �صحة مياه 

ا�صتمرت مدة طويلة. 
وقللال مديللر ناحيللة ال�صعديللة يف ق�صللاء خانقللني )�صمللال �رشقي ديللاىل(، احمد 
الزركو�صللي يف حديللث �صحفي،اإن "م�رشوع ميللاه حمرين الكبللري يف الناحية قد 
توقللف العمل به منللذ �صيطرة داع�ش على الناحية قبللل 3 �صنوات يف عام 2014، 
بالرغللم مللن ان ن�صب االجناز فيه متقدمة " وا�صللاف الزركو�صي، ان "امل�رشوع مل 
يتللم ا�صتئناف العمل فيه منذ حتريللر الناحية يف عام 2015 وحتى االن الأ�صباب 
غللري معروفة"، م�صريا اىل ان "اجنللازه �صيغذي ع�رشات القللرى واملناطق ال�صكنية 
يف املنطقللة املذكورة بامليللاه". وبني، اأن "30 الف ن�صمة من املواطنني ي�صكنون 
قللرى ومناطق حمرين ويتزودون مبيللاه ال�رشب عن طريللق ال�صهاريج احلو�صية 
منللذ مدة طويلة، حيث ي�صتدعللي حتركًا حكوميًا عاجا ال�صتئناف العمل مب�رشوع 

مياه حمرين املتوقف الأنهاء اأزمة مياه ال�رشب بني املواطنني".

الهجرة: نزوح أكثر من 10 آالف شخص من أيمن 
الموصل والقيروان والبعاج

بغللداد ل متابعللة : اعلنللت وزارة الهجللرة واملهجرين، االثنني، عللن ت�صجيل نزوح 
نحو 10.228 نازحا من مناطق ال�صاحل االمين ملدينة املو�صل وق�صاء البعاج 

وناحية القريوان غربي املو�صل .
وقللال مديللر عام دائرة �صوؤون الفروع يف الوزارة �صتار نوروز، يف بيان �صحفي ، 
اإن "فريق عمل الوزارة يف مركز ا�صتقبال النازحني بفندق نينوى اوبروي ا�صتقبل 
3.519 نازحا من مناطق زجنيلي والبور�صة واال�صاح الزراعي وال�صفاء وباب 
�صنجللار". واأ�صاف نوروز، اأن "كوادر الوزارة يف خميم اجلدعة ال�صاد�ش ا�صتقبلت 
6.500 نازحللا من مناطللق القريوان والبعاج"، الفتا اإىل "ا�صتقبال فريق عمل 
الللوزارة يف خميللم الرنكزلية االول لل209 نازحا من مناطللق الريموك والقاهرة 

وزجنيلي واال�صاح الزراعي".
واأو�صللح مدير عام الدائرة، اأن "كوادر الوزارة يف مراكز ا�صتقبال النازحني تقوم 
بتوزيللع امل�صاعدات االغاثية العاجلة واالحتياجات ال�رشورية من �صات غذائية 

وماء �صحي و�صات �صحية ومنزلية بني النازحني حال ا�صتقبالهم.

تعقللد املحكمللة االحتاديللة العليا، غللدا الثاثاء، 
جل�صتها للنظر يف قانون املوازنة العامة ودعوى 
حنللث اليمني املقامة �صد رئي�ش اجلمهورية فوؤاد 

مع�صوم.
وذكر بيان �صادر عن املكتب االعامي للمحكمة 

االحتادية العليا ، اأن "املحكمة تعقد جل�صتها غداً 
للنظر يف عدد من الدعاوى".

ي�صمللل  االعمللال  "جللدول  اأن  البيللان،  واأ�صللاف 
ا�صتئنللاف النظللر بدعللوى الطعللن ببع�للش مللواد 
قانللون املوازنة العامة للعللام 2017"، مو�صحًا 
اأن "اجلل�صللة �صت�صهد ح�صور اخلرباء الثاثة الذين 
مت انتخابهللم لغر�للش تكليفهم مبهتهللم املتعلقة 

بتقدمي تقريللر يت�صمن اجلوانللب الفنية ملو�صوع 
الطعللن". واأ�صار اإىل، اأن "دعللوى اخرى �صتنظرها 
املحكمللة اأقيمت علللى رئي�للش اجلمهورية ا�صافة 
لوظيفتلله ملللا و�صفلله املدعللي بحنثلله باليمللني 

وخمالفته احكام الد�صتور".
وتابللع، اأن "املحكمة �صتنظر كذلللك دعوى لوزير 
الرتبيللة ا�صافللة اإىل وظيفتلله يطعن فيهللا بقرار 

جمل�للش النواب با�صتجوابه". ولفت البيان، اإىل اأن 
"اجلل�صة �صتخ�ص�ش اي�صًا للنظر يف دعوى الطعن 
بالفقللرة )اأ( مللن البنللد )1( من املللادة )19( من 
قانللون اخلدمة املدنية رقللم )24( ل�صنة 1960، 
وكذلك الطعن بالفقرة )اأ( من البند )2( من املادة 
)6( مللن قانون رواتللب موظفي الدولللة والقطاع 

العام رقم )22( ل�صنة 2008".

وقالللت �صيخ دلللري يف اليللوم العاملللي ملكافحة 
عمللل االطفللال بح�صب بيان �صحفللي ،ان "الكثري 
مللن القوانللني التللي �رشعهللا ويحللاول ت�رشيعها 
العللراق حلمايللة االطفللال نللرى مللن امل�صتحيللل 
تطبيقهللا يف مثللل هللذه الظللروف التي ميللر بها 
البلد  وابرزهللا غياب �صلطللة القانون،موؤكدًة اىل 
اننللا نللرى الكثري من العوائل جتللرب اطفالها على 
الت�صللول او ت�صتغللل �صغللر �صنهللم والعاهات التي 
يعانللون منهللا يف ذلك،وخا�صللة االنللاث منهللم 
واللواتللي نراهن يجربن على املبيت يف ال�صوارع 
مما يت�صبب بتعر�صهن اىل التحر�ش او اال�صتغال 

اجل�صدي يف اغلب االحيان."
وتابعللت ان "معظم هوؤالء االطفال يجربون على 

ترك الدرا�صة و�صياع م�صتقبلهم،مبينًة اىل ان هذا 
املو�صوع بداأ ي�صمل النازحني م�صتغلني الظروف 
ال�صعبة التللي يعانون منهللا وجلوئهم للعمل يف 
الفنللادق والقبللول باأيللة وظيفللة كانت،مو�صحة 
�رشورة وجود ور�ش او دورات حكومية ميكن ان 
توؤهل البالغني منهم وفتح معامل لا�صتفادة من 

خرباتهم التي يكت�صبونها".
االجتللار  "حللاالت  مللن  دلللري  �صيللخ  وحللذرت   
باالطفللال التللي ي�صببهللا انخراطهللم مبثللل هذه 
االنتهللاكات  هللذه  كل  ان  اىل  االعمال،ملمحللًة 
جتللري واجلهللات امل�صوؤوله تغ�ش الطللرف عنها 
االجتماعيللة  وال�صللوؤون  العمللل  وزارة  داعيللة   ،
القيللام بحمللات تفتي�صيللة ت�صتهللدف مكافحللة 
عمللل االطفال ف�صا عللن القيام بحملللة توعوية 
وار�صادية للحللد من ذلك،ور�صد انتهاكات اجبار 

االطفال على العمل دون ال�صن القانوين امل�صموح 
بلله وهللو )15( �صنة،والوقللوف على مللدى التزام 
تلللك امل�صاريع باحللكام قانون العمللل واالنظمة 

والتعليمات ال�صادرة مبوجبه."
وطالبللت ع�صللو جلنة املللراأة واال�للرشة والطفولة 
النيابيللة اجلهللات املخت�صللة بل"�للرشورة تفعيل 
املللادة )11( مللن قانون العمل رقللم )37( ل�صنة 
امل�صمللوح  االحللداث  بحمايللة  اخلا�صللة   2015
لهللم بالعمللل وهللم ممللن اكملللوا )15( �صنللة ومل 
يبلغللوا الل)18( �صنة وذلللك ل�صمان حمايتهم من 
االمرا�للش املهنيللة او املعدية،وتفعيللل م�للرشوع 
)مناه�صللة عمالة االطفللال ( الذي تنفللذه وزارة 
والللذي  الرتبيللة  وزارة  مللع  بالتعللاون  العمللل 
فقللرا  االكللرث  املناطللق  يف  االطفللال  ي�صتهللدف 

وي�صجل حاالت الت�رشب من املدار�ش".

اأفللاد مكتب املفت�للش العام لللوزارة الداخلية، االثنني، 
باإلقللاء القب�للش علللى �صابللط �رشطللة برتبللة نقيللب 
من�صوب اىل مركز �رشطة الثورة متلب�صًا مبقاي�صة اأحد 
املواطنللني مببلللغ مايل قللدره 400 األف دينللار لقاء 

اطاق �رشاح �صيارته املحجوزة.
وقللال املكتللب يف بيان �صحفللي ، اإن "مفرزة تفتي�ش 
�رشطة بغداد/ الر�صافة التابعة للمكتب القت القب�ش 
علللى �صابط �رشطللة برتبة نقيللب من�صللوب اىل مركز 
�رشطللة الثللورة"، مردفللا اأن "العملية متللت بعد ورود 
اإخبللار مللن اأحللد املواطنللني للمكتللب يفيللد بتعر�صه 
لعمليللة ابتزاز من اأحد �صباط مركز �رشطة الثورة يف 
قاطللع الر�صافة ببغللداد، لقاء اطاق �للرشاح �صيارته 

املحجوزة يف املركز".
واأ�صللاف البيللان، اأن "املفرزة ن�صبللت كمينًا للنقيب 
املتهللم و�صبطته متلب�صًا با�صتللام مبلغًا قدره 400 
األف دينار من املواطن، ونظمت حم�رش �صبط ا�صويل 
بالق�صيللة ودونللت افادتلله وعر�صتهللا علللى قا�صي 
التحقيق املخت�ش الذي قرر توقيفه وفق املادة 307 

ق . ع لغر�ش التحقيق معه".

اأعلللن جمل�للش الق�صللاء االأعلللى، االثنللني، ت�صكيل جلنة 
خا�صللة للتحقيللق يف اجلرائم االإرهابيللة التي تعر�ش 
لهللا االأيزيديللون، موؤكدا ان هذه اخلطللوة تاأتي حر�صا 
على توثيق اجلرائم وعدم اإفات املتهمني من العقاب.
وقال املتحدث با�صللم جمل�ش الق�صاء االعلى، القا�صي 
عبللد ال�صتار بريقللدار يف بيان، �صحفللي ، اإن "املجل�ش 
قللرر يف جل�صته االأخرية ت�صكيللل هيئة ق�صائية جديدة 
للتحقيللق يف اجلرائللم االإرهابيللة التللي تعر�للش لهللا 
املكللون االإيزيللدي". وا�صللاف، ان "مقللر هللذه الهيئللة 
�صيكللون يف ق�صاء البعللاج يف حمافظة نينوى"، الفتا 
اإىل اأن "اخلطللوة تاأتي حر�صا مللن الق�صاء على توثيق 
اجلرائللم التللي تعر�للش لها هللذا املكون، وعللدم اإفات 
املتهمني من العقاب". وتعر�للش املّكون االأيزيدي يف 
املو�صل اإىل بط�ش تنظيم داع�ش االإرهابي، بعد �صيطرة 

االأخري على حمافظة نينوى يف عام 2014.

المحكمة االتحادية تعقد جلستها اليوم للنظر في طعون الموازنة

في اليوم العالمي لمكافحة عمل األطفال.. الطفولة البرلمانية تحذر من انتهاكات خطيرة تطالهم

ما يتناقله اإلعالم ال صحة له ..

المرصد العراقي لحقوق اإلنسان: ضحايا سبايكر تجاوزوا الـ 2050 بحسب السجالت الحكومية

مفتشية الداخلية تضبط 
نقيب شرطة متلبسًا بالرشوة

القضاء األعلى يحقق في 
الجرائم التي طالت األيزيديين

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ خاص 

قال املر�صد العراقي حلقوق 
الإن�صان، اإن م�صري املئات من 

جنود قاعدة �صبايكر مازال 
جمهوًل منذ العام 2014، 

ومل ت�صتطع احلكومة العراقية 
معرفة م�صري اأكرث من 1700 

منهم، لكنها متكنت من 
التعرف على 350 جثة فقط 

وت�صليمها اإىل ذويهم.

ك�صفت ع�صو جلنة املراة 
وال�صرة والطفولة يف 

جمل�س النواب ريزان �صيخ 
دلري،الثنني،عن وجود 

ممار�صات �صيئة وانتهاكات 
خطرة جتاه الطفال يف حال 
اجبارهم على العمل من قبل 

عوائلهم مما يدفع روؤ�صائهم اىل 
التجاوز ال�صارخ .
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