
وم��ع اإخ��راج م�سلح��ي داع���ش م��ن مرك��ز مدين��ة 
املو�سل، مت العثور على 50 كرديًا اإزيديًا الأ�سبوع 
املا�س��ي فق��ط، وكان لتخ�سي���ش ه��ذه املكافاأة 

دوراً يف العثور على عدد منهم.
وقال رئي�ش كتلة التاآخي والتعاي�ش، �سيدو �سنكايل 
يف حدي��ث �سحفي ، اإنه "ككرد اإزيديني، نقوم بكل 
م��ا يف و�سعنا لتحرير املختطف��ني"، م�سرياً اإىل اأن 
"ع��دداً م��ن املختطفني �سلب��ت هويته��م الإزيدية 
بالكام��ل، حي��ث مت تغي��ري اأ�سمائه��م ودينهم، كما 

تعر�سوا لغ�سل اأدمغتهم".
وتاب��ع �سنكايل: "نحن اأربعة اأع�س��اء اإزيديون يف 

جمل�ش نينوى نن�سق م��ع مكتب حترير املختطفني 
التاب��ع حلكوم��ة اإقلي��م كرد�ستان، ونق��وم بتقدمي 
امل�ساع��دات املادي��ة للعثور عل��ى اأهالينا، ومننح 
مكاف��اأة قدرها مليون دين��ار عراقي لكل من يديل 
مبعلومات توؤدي اإىل العثور على خمتطف اإزيدي"، 
لفت��ًا اإىل "اإنق��اذ 8 كرد اإزيديني حت��ى الآن بهذه 

الطريقة".
وي��روي �سن��كايل ق�س��ة حتري��ر اأح��د املختطف��ني 
الأي���ر  اجلان��ب  م��ن  مواط��ن  "اأبلغن��ا  بالق��ول: 
للمو�س��ل املح��رر من��ذ 3 اأ�سه��ر، اأن اأح��د جريان��ه 
يوؤوي فت��اة اإزيدية تبلغ من العمر 7 �سنوات، وبعد 
اإج��راء املتابع��ة تب��ني �سح��ة كالمه ونح��ن قمنا 

مبكافاأته".

وم�سى بالقول: "اأما الذي��ن يوؤون الإيزديات دون 
الإب��الغ عن ذلك، ف�سيت��م التعامل معهم كدواع�ش، 
وق��د اأخربن��ا الق��وات الأمني��ة وجمل���ش ال��وزراء 

العراقي بذلك".
وحت��دث �سن��كايل عن م�س��ري 200 ك��ردي اإزيدي 
مت توزيعه��م موؤخراً عل��ى منازل م�سلح��ي داع�ش، 
بالق��ول: "قبل عدة اأيام حررنا فتاة اأخربتنا باأنها 
كان��ت �سمن جمموعة �سمت مئت��ي كردية اإزيدية 
لك��ن وقبل بدء الهجوم عل��ى املو�سل مت تق�سيمهن 

على منازل م�سلحي داع�ش".
وخ��الل اجتي��اح داع���ش ق�س��اء �سنج��ار يف 3 اآب 
2014 اختطف امل�سلحون اآلف الكردي الإزيديني، 

ول يزال م�سري 3 اآلف منهم جمهوًل.

وق��ال مدير �رك��ة �س��الم للعق��ارات يف مدينة اأربي��ل �سالم فقي 
ك��رمي، اإن "هن��اك اإقب��ال ملحوظا عل��ى �راء العق��ارات يف اأربيل 
م��ن قبل اأهايل مناطق الو�سط وال�سمال والغرب العراقي خ�سو�سا 
م��ن حمافظة نين��وى، معتربا اأن ال�ستقرار الأمن��ي الذي يتمتع به 
الإقليم عامل مهم لإقبال املواطنني العرب على �راء العقارات". 

واأ�س��اف ك��رمي اأن "العدي��د م��ن املواطنني يرغب��ون بالإقامة يف 
اإقلي��م كرد�ستان خ�سو�سًا التج��ار وامل�ستثمرين منهم"، لفتا اإىل 
اأن "الأ�سهر ال�ستة املا�سية �سجلت حت�سنا ملحوظا يف حركة �سوق 

العقارات مقارنة مع العام املا�سي". 
واأو�سح ك��رمي اأن "�سعر ال��دار ال�سكنية العتيادي��ة مب�ساحة 200 
م��ر يبل��غ حالًي��ا م��ا ب��ني 200 و250 األ��ف دولر ويف بع���ش 
املناطق ي�سل �سعر ال��دار ال�سكنية البالغة م�ساحتها 340 مرا ما 
ب��ني 400 و700 األ��ف دولر، كما اأن اأ�سعار ال�سق��ق ال�سكنية التي 

تبلغ م�ساحتها 165 مرا تراوح ما بني 130 و150 األف دولر"، 
متوقع��ا اأن "ت�سه��د ال�س��وق العقاري��ة ارتفاع��ا يف الأ�سعار خالل 

الفرة املقبلة ب�سبب ا�ستقرار الأو�ساع ودحر تنظيم داع�ش". 
وتاب��ع ك��رمي اأن "هن��اك رغب��ة كب��رية ل��دى امل�ستثمري��ن العرب 
والعراقي��ني والأجان��ب باإقام��ة م�ساريع يف كرد�ست��ان خ�سو�سا 

بعد اإبرام حكومة الإقليم عقوداً نفطية مع ال�ركات الأجنبية". 
م��ن جهت��ه قال اخلب��ري القت�س��ادي كاوة عبد العزي��ز، اإن "اإقبال 
املواطن��ني العرب من اأه��ايل املحافظات الو�سط��ى واجلنوبية يف 
اإقلي��م كرد�ستان عل��ى �راء العق��ارات حماولة ل�ستغ��الل فر�سة 
هب��وط اأ�سع��ار العق��ارات يف الإقلي��م ب�سب��ب الأزمة املالي��ة التي 
تعاين منها كرد�ستان، معتربا يف الوقت نف�سه اأنها خطوة اإيجابية 

لإنعا�ش قطاع العقارات". 
وق��ال مدي��ر الدرا�س��ات واملعلوم��ات يف هيئ��ة ا�ستثم��ار اإقلي��م 
كرد�ست��ان �رب�ست خدر علي، اإنه "خالل الأعوام الع�رة املا�سية 
نفذ يف الإقلي��م 168 م�روعا �سكنيا �سم 150 األف وحدة �سكنية 

م��ن قبل �ركات ا�ستثماري��ة، م�سريا اإىل اأن حجم ال�ستثمارات يف 
القط��اع ال�سكني بل��غ 14 مليارا و900 ملي��ون دولر، خالل ع�ر 

�سنوات".
و تتو�س��ح القفزة الكبرية يف اأ�سعار العق��ارات بعد العودة اىل هذا 

التقرير ال�سابق الذي ن�ر يف العام 2015  : 
اىل جان��ب "النزيف الكب��ري" يف املوارد الب�ري��ة، ت�سببت الهجرة 
وا�سع��ة النط��اق يف الع��راق اىل "رك��ود" �سوق العق��ارات يف مدن 
كرد�ست��ان امل�ستقرة، بع��د اأن اأغري الع�رات م��ن مواطني الإقليم 
باأف��واج املهاجري��ن م��ن البلد هرب��ًا م��ن الأو�س��اع القت�سادية 

والأمنية املردية يف مدنهم. 
اإذ ت�سه��د �سوق العق��ارات يف اإقليم كرد�ست��ان هبوطا ملحوظا يف 
الأ�سع��ار مقارنة مع الأع��وام املا�سية، اإذا يع��زو اأ�سحاب مكاتب 
العق��ارات اأ�سب��اب ذل��ك اىل الزي��ادة الكب��ري يف عر���ش العقارات 
باأ�سع��ار خمف�سة مقابل احل�سول على الأموال للتمكن من الهجرة 
اإىل اخل��ارج، اىل درج��ة اأن بع�سه��م ره��ن عق��ارات ميلكه��ا ل��دى 

املهرب��ني لتحقيق غايته.  وفق ذلك يقول �ساحب اأحد مكاتب بيع 
العق��ارات يف اأربيل ويدعى �سامان خور�سيد، اإن "اأ�سعار العقارات 
والأرا�س��ي الزراعي��ة ت�سهد حاليا تراجعا كب��ريا مقارنة بالأعوام 
املا�سي��ة"، عازي��ا ال�سب��ب اإىل "عر���ش العدي��د م��ن املواطن��ني 
لعقاراته��م وممتلكاته��م للبيع يف ح��ني ل يوجد طل��ب على �راء 

العقارات ب�سبب الأزمة املالية التي يعي�سها كرد�ستان".
وي�سي��ف خور�سي��د، اأن "العديد من املواطن��ني يعر�سون اأمالكهم 
م��ن الأرا�سي الزراعية والدور ال�سكني��ة وال�سيارات باأ�سعار زهيدة 
به��دف جم��ع الأموال للهج��رة اإىل اخلارج"، لفت��ا اإىل اأن "تراجع 
اأ�سع��ار العقارات بلغ حاليا مابني 20% ���� 40% مقارنة مع العام 

املا�سي". 
و�سهد اإقلي��م كرد�ستان واملناطق العراقية الأخرى يف عام 2015 
موج��ة هج��رة ملحوظ��ة اإىل ال��دول الأوربي��ة واأ�س��ارت امل�سادر 
املطلع��ة اإىل اأن نح��و 200 األف مواطن غادروا الع��راق منذ مطلع 

هذا العام.

تجهيز حصص جديدة من مادتي السكر والزيت في 
بغداد و3 محافظات

الهجرة تكشف عن إلغاء قانون الموازنة منح النازحين 
في عام 2017

بغ��داد � متابع��ة : اأعلن��ت ال�رك��ة العام��ة لتج��ارة امل��واد الغذائي��ة يف وزارة 
التجارة،الربع��اء، جتهيز ح�س�ش جديدة من مادت��ي ال�سكر وزيت الطعام لبع�ش 

وكالء املواد الغذائية يف حمافظات �سالح الدين وكركوك وبغداد ومي�سان.
وق��ال مدي��ر عام ال�ركة، قا�س��م حمود من�س��ور، يف بيان �سحف��ي ، ان "�ركته 
م�ستمرة بتجهيز احل�سة التموينية للمواطنني عن طريق الفروع ومراكز املبيعات 
التابع��ة لها حيث مت جتهيز مادتي زيت الطعام وال�سكر يف حمافظة �سالح الدين 
حل�س��ة �سهر اي��ار 2017 بال�سافة اىل حتويل مادة ال�سك��ر اىل خمازن املو�سل 
بواق��ع )3000( ط��ن من الر�سي��د املوجود يف خمازن الف��رع يف �سالح وحتويل 
)437( ط��ن من مادة ال�سك��ر اىل حمافظة كركوك". واأ�س��اف، ان "مركز مبيعات 
الر�ساف��ة قام بتجهيز مادة ال�سكر بواق��ع )2895( طن حل�سة �سهر �سباط2017 
وم��ادة زي��ت الطعام بواقع )1785( طن حل�سة �سهر اي��ارو )339( طن من مادة 
زي��ت الطع��ام حل�سة �سه��ر حزيران 2017 ام��ا يف مي�سان حي��ث مت جتهيز مادة 
ال�سك��ر بواق��ع )1420( طن بن�سبة جتهيز %59 حل�سة �سهر ايار 2017 و جتهيز 

."2017 641 طن مادة زيت الطعام حل�سة �سهر حزيران 

بغداد � متابعة : ك�سفت وزارة الهجرة واملهجرين، الأربعاء، عن اإلغاء قانون املوازنة 
مُلنح النازحني يف عام 2017. وقالت الوزارة يف بيان �سحفي ، اإن "قانون املوازنة 
ال��ذي اقره الربملان لهذا العام الغى جميع املن��ح املالية املخ�س�سة للنازحني وفق 
املادة )33( من املوازنة العامة ل�سنة 2017". واأ�سافت، اأن "الربملان حول الموال 
املخ�س�س��ة كمنح مالية للنازحني اىل املحافظات اخلم�ش التي كانت ت�سيطر عليها 
ع�ساب��ات داع���ش الرهابي��ة لع��ادة اعماره��ا، والتي كان��ت تخ�س�ش له��م �سمن 
موازن��ات الع��وام ال�سابقة". واأ�سارت الوزارة، اأن "امل��ادة )33( من املوازنة العامة 
تن�ش على حتويل 40% من ال�ستقطاعات لدعم النازحني ) اعادة ا�ستقرار واعمار ( 
املناطق واملدن املحررة من الرهاب ل�سمان عودة النازحني وتناقل مبالغ الن�سب 
ال��واردة م��ن تخ�سي�س��ات وزارة الهجرة واملهجري��ن اىل تخ�سي�س��ات املحافظات 

والوزارات كوزارة ال�سحة والربية والكهرباء".

صحة الكرخ تسجل 2559 معاقًا خالل النصف 
األول من 2017

بغداد � متابعة : متكنت مالكات وحدة اإلح�ساء يف مركز امل�سطفى التخ�س�سي 
لتاأهي��ل املعاقني التابع لدائرة �سحة الكرخ، الربعاء، من ت�سجيل 2559 معاق 
خالل الن�س��ف الأول من العام احلايل وعلى الربنامج الوطني لت�سجيل املعاقني 
يف الع��راق. وقال رئي�ش املرك��ز، الدكتور عبد اهلل نوري، يف بيان �سحفي له، انه 
"مت ت�سجي��ل )2559( معاق يف الربنامج الوطني لت�سجيل املعاقني يف العراق 
وخ��الل الن�سف الول من الع��ام احلايل"، مو�سحا، اأن "الربنام��ج بداأ يف نهاية 
2011 عام على م�ستوى مدراء املراكز ال�سحية من الأطباء". ي�سار اإىل ان الهدف 
م��ن الربنامج ه��و ح�ر واإح�ساء املعاقني يف العراق بن��اءاً على ما يقدموه من 
معلوم��ات وبيان��ات دميوغرافية ف�سال ع��ن طبيعة ونوع الإعاق��ة اخلا�سة بكل 

معوق للوقوف على طبيعة اخلدمات املراد تقدميها للمعاق.

اأعلنت وزارة النقل،الأربعاء، اعدادها خطة ل�ستمالك 
الرا�س��ي �سمن م���روع "مرو بغ��داد"، بالتعاون 
م��ع اأمانة بغ��داد، مبينة اأن امل��رو �سيمر من خالل 
50 حمط��ة موزعة بني جانبي الك��رخ والر�سافة. 
وُنق��ل عن الوكيل الفني ل��وزارة النقل عبا�ش عمران 
قول��ه، اإن "ه��ذا امل���روع �سيقل��ل الزحام��ات التي 
ت�سهده��ا العا�سم��ة ويخف�ش مع��دلت التلوث، كما 
يوف��ر فر�ش عم��ل للعاطلني". واأ�س��اف عمران ، ان 

"احدى ال�ركات الفرن�سية املخت�سة كانت قد اعدت 
الت�سامي��م الهند�سية للم�روع م��ن خالل العتماد 
على املوا�سفات واملعاي��ري العاملية"، مو�سحا اأنه 
"يعد من امل�ساريع ال�سراتيجية التي �ست�سكل طفرة 

نوعية بواقع النقل الربي يف البالد". 
وبخ�سو���ش املعوق��ات التي تواجه امل���روع، اكد 
عم��ران ان "ا�ستم��الك الرا�سي الت��ي �ستن�ساأ عليها 
ال�س��كك احلدي��د اخلا�س��ة بامل���روع ل ي��زال م��ن 
ابرز معوق��ات امل�روع، ل�سيما ان��ه �سيمر بالعديد 
م��ن املناط��ق، اذ ل بد من ان تك��ون الرا�سي حتت 

ت���رف وزارة النق��ل، م��ن اج��ل اجن��از امل���روع 
بوق��ت قيا�سي". من جانبه، او�سح مقرر جلنة مرو 
بغ��داد ومع��اون مدير دائ��رة العق��ارات يف المانة 
اخلب��ري جنم عب��د جويد، ان "المان��ة با�رت و�سع 
خط��ة ل�ستمالك الرا�سي من خ��الل جلنة خمت�سة 
ا�سع��ار امل�ساح��ات ان�سجام��ا م��ع  تق��وم بتحدي��د 
ال�س��وق، كا�سف��ا يف الوق��ت ذات��ه، ع��ن ت�سكيل جلنة 
اخ��رى برئا�سة امينة بغداد الدكت��ورة ذكرى علو�ش 
وع�سوي��ة وكالء وزارات املالية والتخطيط والنقل، 
ليج��اد مناف��ذ مالية للم���روع من بينه��ا احالته 

لال�ستثمار او تخ�سي�ش مبلغ من قبل الدولة".
وذكر جويد ، اأن "تنفيذ املرو �سيكون بطريقة احلفر 
املخف��ي بعم��ق 25 م��راً حتت الر���ش وبعر�ش 6 
امت��ار لكل م�س��ار، بحيث ل يوؤث��ر يف البنى التحتية 
يف العا�سم��ة"، م�سيف��ا انه "�سين�س��اأ بخطني الول 
يتف��رع اىل اجتاهني ميتد احدهما من مدينة ال�سدر 
م��ارا ب�ساح��ة ب��ريوت و�س��ول اىل �ساح��ة الطريان 
لينتهي مبحطة اخلالين املركزية، اما الجتاه الثاين 
في�ستم��ر باملرور مبنطقة ب��اب املعظم ثم العظمية 

مارا باملقربة امللكية و�سول اىل الكاظمية".  

اأعل��ن جمل���ش الق�س��اء الأعل��ى ع��ن اجن��از مكات��ب 
التحقيق الق�سائي يف عموم البالد )16776( ق�سية 
خ��الل ال�سه��ر املا�س��ي من جمم��ل الق�ساي��ا الواردة 

اليها والبالغة )17681( ق�سية.
وق��ال املتح��دث الر�سم��ي ملجل���ش الق�س��اء الأعل��ى 
القا�س��ي عب��د ال�ستار بريق��دار يف بي��ان �سحفي ،اإن 
"اإح�سائي��ات ال�سه��ر املا�س��ي بينت اجن��از مكاتب 
التحقي��ق الق�سائ��ي يف عم��وم رئا�س��ات ال�ستئناف 
ال�)�ستة ع���ر(  )16776( ق�سية وتدوير )11565( 
اأخ��رى اىل ال�سه��ر احل��ايل"، مبين��ا ان "امل��دور م��ن 
ال�سه��ر ال�سابقة واملعرو�ش اأمامه��ا بلغ )28341( 
التحقي��ق  "مكات��ب  اأن  بريق��دار  وا�س��اف  ق�سي��ة". 
الق�سائي يف بابل ت�س��درت عدد الق�سايا املعرو�سة 
اأمامه��ا ب���)6391( ح�س��م منه��ا )4197( دع��وى، 
تلته��ا مكاتب حتقي��ق وا�س��ط الحتادية ب���)4256( 
دع��وى ح�س��م منه��ا ) 3115( وم��ن ث��م تلته��ا بقية 
املكاتب بن�سب املعرو���ش واملح�سوم". وزاد بريقدار 
ان "مكات��ب حتقيق النج��ف احتلت املرتبة الوىل يف 
ع��دد الق�ساي��ا املح�سوم��ة وبن�سبة بلغ��ت )100%( 
ويلي��ه مكتب حتقي��ق الفه��ود التاب��ع ل�ستئناف ذي 
قار ومكتب حتقيق العمارة التابع ل�ستئناف مي�سان 

الحتادية وبالن�سبة ذاتها".

�سادت حالة م��ن ال�ستياء ال�سديد ب��ني اأهايل منطقة 
العبي��دي �رقي العا�سم��ة بغداد ، ب�سب��ب طفح مياه 

املجاري بال�سوارع على مدار عدة اأ�سهر .
واب��دى �س��كان حملي��ون تذمره��م م��ن ع��دم اكراث 
اجله��ات امل�سوؤولة لنقاذهم م��ن مياه املجاري التي 

حتا�ر منازلهم .
وق��ال املواط��ن اح�س��ان حمم��د ، اإن مي��اه املجاري 
الأمرا���ش  انت�س��ار  ف��ى  وت�سبب��ت  ال�س��وارع  غم��رت 
والأوبئ��ة والنامو���ش واحل���رات الزاحف��ة والطائرة 
الت��ى اأ�سبحت ته��دد حياتنا وحي��اة اأولدنا واإ�سابة 
العدي��د م��ن الأطف��ال باأمرا���ش �سدري��ة ونعي�ش فى 
خ��وف م�ستمر خ�سي��ة انهي��ار منازلنا نتيج��ة تراكم 

املياه داخل وخارج جدران املنازل .

بتصميم من شركة فرنسية.. النقل تشرع بأولى خطوات "مترو بغداد"

مليون دينار لمن يدلي بمعلومات عن المختطفات األيزيديات

مصائب قوم .. عند قوم فوائد 

عقارات كردستان تنتعش بعد معركة الموصل 

مكاتب التحقيق القضائي تنجز 
نحو 17 ألف قضية الشهر الماضي

مياه الصرف الصحي تغرق 
شوارع في بغداد

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد - متابعة 

بغداد ـ متابعة 

كردستان ـ متابعة

�أ�شارت تقارير �شحفية ُن�شرت 
، �لأربعاء، �ىل �نتعا�ش �شوق 
�لعقار�ت يف �إقليم كرد�شتان، 

خالل �لفرتة �لأخرية، ب�شبب دحر 
تنظيم د�ع�ش �لأرهابي ، وذلك 

بعد موجة ركود طويلة �شاحبها 
�نخفا�ش يف �أ�شعار �لوحد�ت 

�ملطروحة، �نتهت باإقبال �شكان 
�ملحافظات �ل�شمالية و�لغربية يف 

�لبالد على �ل�شر�ء يف �لإقليم.

�أعلن ع�شو كردي �إزيدي 
يف جمل�ش حمافظة 

نينوى، منح مليون دينار 
عر�قي لكل من يديل 

مبعلومات عن �أماكن 
وجود �لكرديات �لإزيديات 

�ملختطفات من قبل 
تنظيم  د�ع�ش �لإرهابي ، 
م�شريً� �إىل �لعثور على 8 
خمتطفات حتى �لآن عرب 

هذه �لطريقة.
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