
 فالبيع اأما اأن يكون نحو م�صكنا فارها، يحتوي على موا�صفات 
بناء خليجية اأو تركية، ت�ص��اهي مبوا�ص��فاتها ما ال يخطر على 
البال والعقل، ولعل اخلزينة االقت�ص��ادية التي ي�صعى من اأجلها 
معظم اأهلنا الكادحني، هي عدم االإفراط ب�ص��لعتني اأ�صا�ص��يتني، 
هم��ا ال��دار وكان��ت ه��ذه املف��ردة اأول الكلم��ات التي ن�ص��معها 
بدخولن��ا ملرحل��ة الدرا�ص��ة االبتدائية، اأما ال�ص��لعة الثانية فهي 
املقتني��ات الذهبي��ة، التي مل ت�ص��لم عل��ى جلدتها و�ص��ط اأزمات 
اقت�ص��ادية تع�ص��ف باملواطن منذ ع��ام 1991 وال ندري متى 
تنته��ى، وهنال��ك عوامل كثرية باالإ�ص��افة اإىل مما ذكر، جلنوح 
املواطن اإىل بيع دار �صكناه، فزيادة عدد اأفراد االأ�رسة واالن�صطار 
العائل��ي نتيجة ح��االت الزواج، وال�رسورة املت�ص��اعدة لتوفري 
وحدة �ص��كنية ت�صل م�ص��احتها اإىل اأقل من خم�صني مرتا تالفيا 

للم�ص��اكل العائلية ،وبالكفة االأخرى من امليزان بلغ �ص��عر املرت 
الواحدة يف مناطق الكرادة اأو املن�ص��ور وزيونة ثمانية ماليني 
دين��ار لغر���ض اال�ص��تثمار التج��اري، وه��ذا املبلغ رمب��ا يكون 
كافيا ل�رساء قطعة اأر�ض حوا�صم م�صطرا ل�رسائها املواطن، ويف 
حم�ص��لة نهائية جند اأن اأغلب احللول لتلك االأزمات، التي جلاأت 
اإليها تلك االأ�رس هي تقطيع اأو�ص��ال البي��وت، وبيعها جزارة اأن 
ج��از التعبري، وبالتايل �ص��ببت قل��ة يف تقدمي اخلدم��ات وتدين 

م�صتويات اأ�صعارها
اأجورنا قليلة و�ص��هاداتنا اجلامعية بال ثمن، هكذا يطلقها اأحمد 
�ص��ليم املقيم يف مدينة �ص��دين باأ�ص��رتاليا، ومل يك��ن لدينا بديال 
�ص��وى بي��ع ال��دار الت��ي ورثناه��ا واأخوت��ي االأربعة م��ن والدي 
"رحمه اهلل "لذلك كنا م�صطرين اإىل بيعها بثمن بخ�ض واللجوء 
اإىل ا�ص��رتاليا، وال اأخفيك �رسا اأن الو�ص��ع االأمني واالقت�ص��ادي 
كانت من اأهم االأ�ص��باب التي دعتنا اإىل ذلك، وهنالك الكثري من 
العراقي��ني هنا على حافة الهاوية واالإفال�ض، لو ال امل�ص��اعدات 

التي ت�ص��لهم من اأقربائهم، نتمن��ى الرجوع ف�رسيان حياتي ما 
زال معلقا بالعراق

ليث �ص��باح طالب مرحلة الثانية كلية الهند�ص��ة قال لنا: بنربة 
عت��اب على احلل��ول الع�ص��ائرية، حي��ث اأجربنا على بي��ع دارنا 
وت�ص��ديد م��ا ي�ص��مى بالف�ص��ل الع�ص��ائري والبال��غ 180مليون 
اإىل وف��اة  اأدت  اأخ��ي  انق��الب �ص��يارة  دين��ار، ب�ص��بب ح��ادث 
4اأ�ص��خا�ض، مل يك��ن لدين��ا بديال �ص��وى دارنا التي ع�ص��نا فيها 
اأجم��ل ذكريات طفولتن��ا الربيئة، ونحن االآن ن�ص��كن دار اأيجار 
بب��دل قدره 250 اإلف دينار �ص��هريا. فيما ذك��ر لنا والد الطالبة 
زينب الرابع االبتدائي بقوله: مل اأكن اأتوقع هذا اجل�ص��ع من قبل 
االأطب��اء، وكن��ت اأظ��ن اأن مهنة الط��ب اإن�ص��انية، لكنني فوجئت 
باملبل��غ الذي طلب من��ي وقدره 7ماليني دين��ار لغر�ض تبديل 
مادة البالزما يف دم ابنتي، حاولت مرارا مع مدير م�صت�ص��فى...
االأهلي لكن جميع حماوالتي باءت بالف�ص��ل ب�صبب اجل�صع الذي 
اأ�ص��اب بع���ض االأطب��اء، وافتقاده��م اجلان��ب االإن�ص��اين، ورغم 

تبدي��ل هذه امل��ادة ولثالث م��رات متتالية وبنف�ض ه��ذا املبلغ، 
اال اأن ابنتي فارقت احلياة، وبداأت اأ�ص��دد املبلغ الذي ا�صرت�صته 
من بيع داري الوحيدة، ويرى اأبو ب�ص��ري العبودي �صاحب مكتب 
داللية االأ�ص��دقاء ال�ص��عب حي اأور باأن اأ�ص��عار بيع العقارات قد 
انخف�صت بن�صبة 60% قيا�صا اإىل مبيعات العام املا�صي، ب�صبب 
عدة عوامل منها اأن االأ�ص��عار �صت�ص��هد انخفا�ص��ا ملحوظا، نظرا 
ل�صيا�ص��ات الدولة التق�ص��فية يف جممل اإيرادات اخلزينة العامة، 
كم��ا اأن ال���رسورة الفعلية ل�رساء العقارات م��ن قبل املواطنني، 
جعلته��م يفك��رون ببدائ��ل اأخ��رى كقط��ع االأرا�ص��ي الزراعي��ة، 
الت��ي تت�ص��ف بامل�ص��احة الكب��رية، ويقابل��ه يف ه��ذا اجلان��ب 
قل��ة اخلدم��ات، با�ص��تثناء قطع االأرا�ص��ي الت��ي توزعها بع�ض 
اجلمعيات التعاونية، اأو الوزارات كال�ص��حة والدفاع والداخلية، 
اأم��ا مناط��ق الكرادة وزيون��ة واملن�ص��ور، فاأنها ن��ادرا ما جتد 
حركة بيع العقارات، ب�ص��بب تفاوت امل�ص��توى االقت�ص��ادي من 

حيث م�صادر الدخل املتعددة واملتنوعة.

صحة األنبار تدشن حملة جديدة لمكافحة نواقل األمراض 
في جزيرة الرمادي

مقتل وإصابة عائلة كاملة بتفجير شمال صالح الدين

اأعلن��ت دائرة �ص��حة االأنبار، االثنني، عن انطالق حمل��ة ملكافحة نواقل االأمرا�ض 
يف احلام�صية والبوعبيد يف جزيرة الرمادي.

وذك��ر بيان ل�ص��حة االأنب��ار اإنه "بعد املنا�ص��دات م��ن اهايل مناطق احلام�ص��ية 
والبوعبيد يف جزيرة الرمادي ا�ص��تجاب مدير عام دائرة �صحة االنبار عبدال�صتار 
كاظ��م العي�ص��اوي، لتل��ك املنا�ص��دات ومت ار�ص��ال الفرق ال�ص��حية للقي��ام بحملة 

ملكافحة نواقل االمرا�ض يف منطقتي احلام�صية والبوعبيد".
وا�ص��اف، اإن "احلملة �ص��ملت معظم تلك املناطق ومت خ��الل احلملة ر�ض املبيدات 

والرتكيز على املزارع ومكبات النفايات والتي تعترب مرتعا لنواقل االمرا�ض".
وقال العي�صاوي، بح�صب البيان، اإن "الدائرة م�صتمرة وبوترية عالية لتغطية جميع 
املناطق الواقعة حتت �ص��يطرة احلكومة االحتادية"، مو�ص��حا بان "كوادرنا تبذل 

جهودا كبريا يف هذا اجلانب".
واأكد، "حر�ض االدارة ال�ص��حية للحد من انت�صار نواقل االمرا�ض وحماولة اي�صال 
ه��ذه اخلدمة جلميع املواطنني". واو�ص��ح البي��ان، اإن "االهايل اثن��وا على �رسعة 
ا�ص��تجابة املدير العام ملنا�ص��دتهم كما وتقدموا بال�ص��كر لكوادرنا ال�صحية والتي 

تقدم اف�صل اخلدمات ال�صحية والوقائية للمواطنني".

اأفا م�ص��در اأمني يف حمافظة �ص��الح الدي��ن، االثنني، باأن عائلة مكونة من �ص��تة 
افراد �ص��قطوا بني قتيل وجريح يف انفجار عبوة نا�ص��فة ا�ص��تهدف ا�رس نازحة من 

مناطق �صيطرة "داع�ض" �صمال املحافظة.
وق��ال امل�ص��در اإن "ثالثة من عائلة واحدة قتلوا وا�ص��يب ثالث��ة اخرين بانفجار 
عبوة نا�ص��فة زرعها تنظيم داع�ض يف منطقة جبال حمرين )60كم �ص��مال �صالح 
الدي��ن("، مبين��ا ان "االنفجار ا�ص��تهدف العوائل الفارة من املناطق التي ي�ص��يطر 
عليها التنظيم يف ق�صاء احلويجة )55كم جنوب غربي كركوك(، والقرى املحيطة 
بها". وا�ص��اف امل�صدر الذي طلب عدم الك�صف عن اأ�صمه، اأن "التنظيم زرع بعوات 
نا�ص��فة يف طرق هروب العوائل الفارة من مواقع �ص��يطرته"، م�صريا اىل ان "هناك 
عوائل تفر يوميا يف طرقات خطرية ت�صبب عنها مقتل وا�صابة العديد منهم خالل 

االيام املا�صية".

عمليات دجلة تعلن ضبط مضافتين لـ"داعش" 
على ضفاف نهر ديالى

اأعل��ن قائ��د عملي��ات دجل��ة الفري��ق الرك��ن مزه��ر الع��زاوي، االثنني، عن �ص��بط 
م�ص��افتني وتفكيك عبوتني نا�ص��فتني خالل عمليات مت�صيط ل�ص��فاف نهر دياىل 

ال�رسقية والغربية.
وقال العزاوي ، اإن "قوات اأمنية م�ص��رتكة مدعومة ب احل�صد ال�صعبي نفذت عمليات 
مت�صيط ل�صفاف نهر دياىل ال�رسقية والغربية �صمن قاطع �صمال ق�صاء املقدادية، 
)35 ك��م �ص��مال �رسق��ي ب عقوبة(، ما اأ�ص��فر عن �ص��بط م�ص��افتني لتنظي��م داع�ض 

وتفكيك عبوتني نا�صفتني".
واأ�ص��اف العزاوي، اأن "عمليات دجلة م�ص��تمرة يف تعقب خاليا داع�ض واإنهاء اأي 
ن�ص��اط له �ص��من حدود امل�ص��وؤولية االأمني��ة". وكانت االأجه��زة االأمنية يف دياىل 
�ص��بطت خالل االأ�صهر املا�صية العديد من م�ص��افات تنظيم "داع�ض" يف عمليات 

مت�صيط وا�صعة يف مناطق عدة من املحافظة.

اأعلن��ت هيئ��ة النزاه��ة، االثنني، عن �ص��دور حكم 
غيابي بال�صجن ملدة 15 عامًا بحق موظف �صابق 
يف وزارة ال�ص��باب والريا�ص��ة اأقدم على "�رسقة" 
اأكرث من مليار وربع املليار دينار من املال العام 
عن طريق "التالعب" يف جدول الكميات اخلا�صة 

مب�رسوع هدم واإن�صاء منتدى �صباب املحمودية.

وقال��ت دائ��رة التحقيق��ات بالهيئ��ة يف بي��ان اإن 
النزاهة  "حمكم��ة اجلنايات املخت�ص��ة بق�ص��ايا 
ق�ص��ت حكم��ا غيابيا بال�ص��جن مدة خم�ص��ة ع�رس 
ال�ص��باب  �ص��ابق يف وزارة  عام��ا بح��ق موظ��ف 
والريا�ص��ة اأقدم على �رسقة اأك��رث من مليار وربع 

املليار دينار من املال العام".
واأو�ص��حت الدائ��رة، اأن "املدان اأجم��د عادل كرمي 
 )1،262،935،550( مبل��غ  �رسق��ة  عل��ى  اأق��دم 

التالع��ب يف ج��دول  ع��ن طري��ق  دين��ار  ملي��ار 
الكمي��ات اخلا�ص��ة مب�رسوع هدم واإن�ص��اء منتدى 
�ص��باب املحمودي��ة، فيم��ا اأي��دت اأق��وال املمث��ل 
القانوين للوزارة، وتو�صيات التحقيق االإداري يف 
مكت��ب املفت�ض الع��ام التهم املن�ص��وبة اإىل املدان 

الهارب".
واأ�صافت، اأن "املحكمة و�صلت اإىل القناعة التامة 
بتجرمي املدان ا�ص��تنادا اإىل اأحكام املاّدة )316( 

عقوب��ات نتيجة املتوفر لديه��ا من اأدلة واثباتات 
وفرتها حتقيقات هيئة النزاهة، ف�ص��ال عن قرينة 
ه��روب امل��دان ع��ن وج��ه العدالة، فق��ررت احلكم 
علي��ه مبقت�ص��ى امل��ادة احلكمي��ة، معطي��ة احل��ق 
للجه��ة املت�رسرة بطلب التعوي�ض حال اكت�ص��اب 
القرار الدرجة القطعية يف وقت ت�صمن قرار احلكم 
ال�صادر بحق املدان فقرة تاأييد احلجز على اأمواله 

املنقولة وغري املنقولة".

وق��ال اآح��د املتظاهرين ويدعى ح��ازم فيا�ض 
" ل��ن نعود ملنازلنا دون اال�ص��تجابة ملطالبنا 

بتوفري اخلدمات".
وب��دوره ق��ال املواط��ن جب��ار �ص��قر ، " نطالب 
باإقال��ة وزي��ر الكهرباء قا�ص��م الفه��داوي ، كما 
االحتجاج��ات  اخم��اد  لع��دم  احلكوم��ة  ندع��و 

ال�صعبية التي تطالب باال�صالحات".
املواطن خ�رس نعمة قال"اإن الف�ص��اد م�صت�رسي 
لدى حكوم��ة بابل املحلية العاج��زة عن توفري 
الكهرب��اء وامل��اء فيما النفايات تغطي �ص��وارع 

امل�صيب ".
و �ص��كا �ص��كان ق�ص��اء امل�ص��يب تدهور الو�ص��ع 
االأمني وانعدام اخلدمات ، وانت�صار النفايات يف 

�صوارع املدينة .وحتدث خطيب جامع ال�صعدون 
يف باب��ل ال�ص��يخ مف��داد امل�ص��يباوي ، ، قائاًل " 
الواق��ع اخلدم��ي واالأمن��ي من اأ�ص��واأ ما�ص��هدته 

حمافظة بابل يف تاريخها احلا�رس ". 
واأ�ص��اف بالق��ول :" الواق��ع اخلدم��ي وال�رسف 
ال�صحي معطلة فاإذا اأراد زائر التجول يف مدينة 
امل�صيب �ص��يالحظ الكارثة البيئية التي نعي�صها 
ف�ص��اًل ع��ن ذل��ك مي��اه ال���رسب ملوث��ة واأغلب 
االأحياء الي�ص��لها املاء واليوج��د اي اإجراء من 
قبل امل�ص��وؤولني، اإ�ص��افة للواقع االأمني املزري 
فق��ي ح��ال وق��وع اي انفج��ار التوج��د حقوق 
ت�ص��ل لعوائ��ل ال�ص��هداء وال للجرح��ى فننا�ص��د 
احلكومة اليجاد حل الهايل ال�صهداء باإعطائهم 

حقوقهم".
وب��دوره ق��ال املواط��ن به��اء ج��رب ، اإن "عامل 

البلدي��ة الي�ص��تلم راتب��ه ، م��ا ادى لتدهور كبري 
يف توف��ري اخلدم��ات". حمم��اًل رئي���ض ال��وزراء 
امل�صوؤولية قائاًل اإن "مل يكن قادراً على حما�صبة 

مدير اأو اأحد الوزراء فليتنحى".
وقال املواطن يون�ض عبد ، يجب اإيجاد حل لهذه 
الطرقات املليئة بالنفايات فلوال االإعالم ونقله 

لهذه االأحداث فال اأحد يلتفت لل�صعب.
وحتدث املواطن ، �ص��لمان اأكرم ، : كنت م�ص��افراً 
اإىل اأملاني��ا واليوج��د نفايات هن��اك بهذا القدر 
ع��ام 1949  امل�ص��يب  ترك��ت مدينت��ي  لق��د    ،
كان��ت نظيف��ة واالآن و�ص��عها اخلدم��ي م��زري 

و�صاأغادرها جمدداً".
وت�ص��هد معظ��م امل��دن العراقية انقط��اع للتيار 
الكهربائ��ي ل�ص��اعات طويل��ة و�ص��ط االرتف��اع 

الكبري يف درجات احلرارة .

اعلنت جلنة العمل التطوعي املركزية يف دائرة التدريب 
املهن��ي التابعة ل��وزارة العمل وال�ص��وؤون االجتماعية، 
الي��وم االثن��ني، ع��ن ���رسف 117،715،000 دينار 
عراق��ي على املب��ادرات والن�ص��اطات التطوعية قامت 

بها الوزارة خالل الن�صف االول من عام 2017.
وق��ال املتح��دث با�ص��م وزارة العم��ل عم��ار منعم، يف 
بيان ان "اللجنة �ص��ملت 98 مدر�صة بخدمات ال�صيانة 
واال�ص��الح يف جمال الكهرباء، والنجارة، واحلا�صوب، 
وال�ص��حية، واللح��ام، والتكيي��ف، والرتميم وال�ص��بغ، 
ف�ص��ال ع��ن �ص��مول 28 دار رعاي��ة وخمي��م للنازحني 
باخلدم��ات ومنه��ا توزي��ع املالب���ض، واحلالق��ة لكال 
اجلن�ص��ني، وترمي��م االبني��ة، وال�ص��حيات، والهداي��ا، 
وتقدمي املواد العينية". وا�ص��اف ان "اللجنة حر�ص��ت 
اي�ص��ا عل��ى تقدمي الدع��م اللوج�ص��تي ال�ص��عبي لقواتنا 
امل�ص��لحة واحل�ص��د ال�ص��عبي يف حربها �ص��د ع�صابات 
اجلرح��ى،  نق��ل  مع��دات  ت�ص��نيع  جم��ال  يف  داع���ض 
نامو�ص��يات،  كذل��ك  املتنقل��ة  ال�ص��حية  واملرافق��ات 
وحتوير عدد من اال�صلحة االحادية، وت�صنيع م�صننات 
املدفعي��ة، والتربع بال��دم واملواد الغذائي��ة". يذكر ان 
وزي��ر العم��ل حممد ال�ص��وداين ق��د وجه بت�ص��كيل جلنة 
العم��ل التطوعي يف الوزارة برئا�ص��ته والتي ا�ص��درت 
توجيه��ات اىل الدوائر والهيئات كافة ت�ص��منت القيام 
بزي��ارات ميداني��ة اىل خميمات النازح��ني وتقدمي ما 

ميكن من خدمات .

ا�صتقبل رئي�ض جمل�ض النواب �صليم اجلبوري، ، عددا من 
الربملانيات عن حتالف القوى العراقية، وناق�ض معهن 

مرحلة ما بعد داع�ض.
وذك��ر بي��ان ملكتب اجلب��وري ، اإن "اجلبوري ا�ص��تقبل 
مبكتبه ع��دد من برملانيات حتالف الق��وى العراقية"، 
الفت��ا اىل ان��ه "ج��رى خ��الل اللق��اء بح��ث تط��ورات 
امل�ص��هد العراقي على ال�ص��عيدين االمني وال�صيا�ص��ي، 
ودور الربملاني��ات يف تطوير عم��ل جمل�ض النواب من 
خالل ح�ص��ورهن الالف��ت يف اداء الربملان الت�رسيعي 

والرقابي".

سجن موظف سابق بوزارة الشباب "سرق" أكثر من مليار وربع المليار دينار

تظاهرات في بابل وكربالء بسبب تدهور األمن وانعدام الخدمات

شطر الدور السكنية .. يتسبب بكارثة تصيب الخدمات من دون حلول

العمل: أنفقنا 117 مليون دينار 
على النشاطات التطوعية 

نائبات من تحالف القوى 
يناقشن مرحلة ما بعد داعش

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

الدار للبيع، مفردة جديدة ال يكاد 
يخلو زقاق اأو حملة من تعليقها 

على معظم الدور ال�سكنية يف 
املناطق ال�سعبية على وجه 
اخل�سو�ص، ب�سبب تردي 

االأو�ساع االقت�سادية وانح�سار 
فر�ص العمل، اأما يف بقية 

املناطق فالو�سع يختلف متاما

تظاهر الع�سرات من اآهايل 
ق�ساء امل�سيب �سمايل 

حمافظة بابل احتجاجا 
على تردي اخلدمات 

وباالخ�ص املاء والكهرباء 
وانت�سار النفايات . 

و�سهدت املظاهرة قطع 
الطريق العام الرابط بني 

حمافظتي بابل – كربالء .
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