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ــالـيـة صــوت اعـضــاء الـلـجــنـة ا
عـلى مقـتـرح النـصاف الـنـيابـيـة 
االجــراء الـــيــومـــيـــ وتــثـــبــيت
من خالل الزام اصحـاب العقـود 
احلكومة بفقرة في موازنة العام
اجلاري. واطـلـعت (الزمـان) على
ــقــتــرح الــذي تــداولــته مــواقع ا
الـتــواصل االجـتـمــاعي جـاء فـيه
الـية استحداث انه (على وزير ا
الـدرجـات الالزمـة لـتـثـبـيت كـافة
الــعــقــود الــذين جــرى الــتــعــاقـد
مـــعــهم وتــشــغـــيــلــهم في دوائــر
الـــدولــة قــبل وبــعـــد الــثــاني من
2019 تــــــــشــــــــريـن االول عـــــــام 
واضافـة الـتخـصـيصـات الالزمة
لـهم وتـثـبـيت االجـراء الـيـومـي

والـــــــعــــــقــــــود واحملـــــــاضــــــرين
واالداريــ الــذين لــديــهم اوامــر
اداريـــة ومــــبـــاشــــرة في امــــاكن
ن عملهم في مديريات التربية 
مــضـى عـلـى تــعــاقـدهـم ســنــتـان
فـــــــأكــــــثــــــر) وشـــــــدد عــــــلى ان
ــتـعــاقـدين الــذين مــضى عـلى (ا
تعـاقدهم ما يـزيد عـلى ــ سنوات
الك ولـم يــتم تــثــبــيــتــهم عــلى ا
تـعتبـر خدمـتهم ألغراض الدائم 
الـتـقـاعـد وحلـ اكـمـال 15سـنـة
خدمة فعلية بـعدها يتم احالتهم
الى الـــــتــــقــــاعـــــد) داعــــيــــا الى
(احــــتــــســــاب خــــدمــــة االجــــراء
اليومي والعقد كل من لديه امر
اداري بــالــتــشــغــيل بــعـد 2003
وحـــتى نــهـــايــة الـــعــام اجلــاري
خـدمـة فـعـلـيـة ألغراض الـعالوة

ا ال يترتب والترفيع والتـقاعد 
اي تبـعـات مالـيـة له بأثـر رجعي
عــلى ان تــسـتــوفي الـتــوقـيــفـات
الــتـقــاعـديــة وبـضــمـنــهـا حــصـة
الــــــدائـــــرة مـن مـــــدة اخلــــــدمـــــة
ن احملـتـسـبـة ويـتم تـقـسـيـطـهـا 
ـدة ٥ سـنـوات تـسـتـقـطع يـرغب 
ـقـتـرح بـإن من راتـبه) وطـالب ا
ن الك  (يـكــون الـتـثـبــيت عـلى ا
لديه خـدمة سـنتـان فأكـثر حسب
ن الـفئـات كـافـة الواردة اعاله و
لديه خدمة أكثر يتم التعاقد معه
وفقاً لقرار 315 ويتم تثبيته عن
اكــمـال مــدة سـنــتـ في عــمـله).
واكــد عـضــو الـلـجــنـة مــصـطـفى
مــوافـقـة سـنــد  في وقت سـابق 
جلنـته عـلى اضـافة فـقـرة تخص
ــوازنـة. االجــراء والـعــقــود في ا

وقـــال ســنــد عــلى صـــفــحــته في
ـالــيـة فــيــسـبــوك ان (الــلـجــنــة ا
صوتت عـلى مادة جـديدة  وهي
احـتـســاب خـدمـة الـعـقـد واألجـر
كـــــخـــــدمـــــة ألغـــــراض الـــــعالوة
والــتــرفـيع عــنـد الــتـثــبــيت عـلى
الك الــــدائم وكــــذلك ألغـــراض ا
الــتــقـاعــد فـتُــحـتــسب بــعـد دفع
الــتـوقـيــفـات الـتــقـاعـديــة بـشـكل
دفـعـات او دفـعـة واحـدة لـصـالح
صـنـدوق التـقـاعـد قـبل او أثـناء
االحــالــة لــلــتــقــاعــد مع ســريـان
ـذكور عـلى خدمـة االجر النص ا
ــضــافــة لـلــســنـوات الـيــومــيـة ا
الــســابــقــة).واســتــحــدثت وزارة
ـــالـــيـــة أكـــثـــر من الف درجـــة ا
وظيـفيـة جديـدة لتـثبـيت العـقود
في مؤسـسات الـدولة.وقـال بيان

تـلـقـته (الـزمان) امـس انه (دائرة
وازنـة في الوزارة  اسـتكـملت ا
اجــراءات إســتـحــداث الــدرجـات
الــوظــيـفــيـة لــعــدد من الـوزارات
واحملـــافـــظــات واجلـــهــات غـــيــر
ـرتـبــطـة) وأضـافت أن (الـعـدد ا
سـتـحـدثة اإلجـمالي لـلـدرجـات ا
بــلغ  1021 درجـــة) وتـــابع انه
(الـدرجــات تــوزعت بـواقع  479
ـديريـة اجملاري في وزارة درجة 
االعــمــار واالسـكــان والــبـلــديـات
الـعــامـة وردجـة واحـدة لــلـهـيـئـة
الـــعــامــة لــلـــمــســاحــة في وزارة
ــــائــــيــــة و 27 درجـــة ــــوارد ا ا
لـلـهـيئـة الـعـامـة لالنـواء اجلـوية
في وزارة الـــنـــقل و 152 درجــة
ـديـريــة شـبـاب وريـاضـة بـغـداد
الـكـرخ الـتـابـعـة حملـافـظـة بـغداد
ودرجــة واحـــدة لــكل من بــلــديــة
محافظـتي بابل وكربالء) مؤكدا
ان (حـصـة مديـريـة مـاء الـبـصرة
كانت  293 درجة و دائرة العمل
ـهـني في مــحـافـظـة والـتــدريب ا
باني واسط  26 درجة ودائرة ا
في محافـظة ديـالى درجة واحدة
وبـــواقع  35 درجــــة جلـــامــــعـــة
البـصرة وثالثـة درجات جلـامعة
الــكـوفـة  ودرجــة واحـدة لـهــيـئـة
الـــــــنــــــــزاهـــــــة) ولـــــــفـت الى ان
(اجـــراءات اإلســـتـــحـــداث تـــأتي
إســـتــــنــــاداً الى قــــرار مـــجــــلس
ــــادة 45 الــــوزراء  واحــــكــــام ا
ـالية خامسـا من قانون االدارة ا
الـعـامــة). واطـلـقت وزارة الـعـمل
راتب والـــشــؤون االجــتــمـــاعــيــة
ـــتـــفـــرغ لــشـــهـــر آيــار ـــعــ ا ا
اجلـــاري.وقـــالت رئـــيس هـــيـــئــة
رعــــــــــايـــــــــــة ذوي اإلعــــــــــاقــــــــــة
واالحــتـيــاجــات اخلـاصــة ذكـرى
عــبــد الــرحــيم فـي بــيـان تــلــقــته
(الزمان) امس أن (الهيئة أكملت
اإلجـــراءات الـــفـــنـــيـــة واإلداريــة
ـــالــــيــــة لـــنــــحـــو  206 آالف وا
ـعـ مـســتـفـيــد إلطالق رواتب ا
ـبلغ إجـمالي يـبلغ تـفرغ لـهم  ا
اكــــثـــر من  35 مــــلـــيـــاراً و152
مـــلـــيــــون ديـــنـــار لـــشـــهـــر آيـــار
ـســتــفــيـدين اجلــاري) وحــثت ا
ـعتـمدة عـلى (التـوجه لـلمـنافـذ ا
من قــــبل مــــصــــارف الــــرافــــدين
والــــرشـــيــــد وآشـــور لــــتــــســـلُّم
رواتـبهم بـعـد إكـمـال اإلجراءات

صارف).  وتبليغهم من قبل ا

ــعـــانــاة واأللم مـــا حتــمـــله من ا
خــاصــة في اآلونــة األخــيــرة من
وحـــشـــيـــة داعش واجلـــمـــاعــات
ـتــطــرفــة األخـرى). اإلرهــابــيــة ا
ونــفت رئـاســة اجلـمـهــوريـة في
وقـت ســـابق  تـــعـــرض رشـــيــد
إلصـــــابـــــات بــــــسب نـــــزولـه من
الطـائرة خالل زيـارته اخلارجـية
األخـــيـــرة. واوضـح الـــبـــيــان ان
(بــعض وســائل اإلعالم ومــواقع
تـداولت الــتـواصل االجــتـمــاعي 
خبـرا مـفبـركـا ادعت فيه تـعرض
رشيـد إلى إصـابات أثـنـاء نزوله
من الــطـائــرة ونــؤكـد أن اخلــبـر
عــارٍ عن الـصــحـة وأن الــرئـيس
ـارس يـتـمـتع بـكـامل صـحـته و
أعــــمــــاله بــــشـــكـل مــــعـــتــــاد في
الـرئـاسـة).وفي اربـيل  اسـتـقـبل
رئـيس حـكـومـة إقـلـيم كـردسـتان
مـــســـرور الــــبـــارزانـي الـــدوقـــة
رافق لـها الذي صوفي والوفـد ا

يـضم الـســفـيـر الـبـريـطـاني لـدى
الـــعــراق والـــقــنـــصل الـــعــام في
اإلقـلـيم. وأشـار الـبـارزاني خالل
الــلــقــاء الى (أواصــر الــصــداقــة
ـمـيـزة الــتي تـربط بـ االقـلـيم ا
ــتـحـدة) واعـرب عن ـمــلـكـة ا وا
(امـتنـانه لـبريـطـانيـا عـلى الدعم
ـتواصل الـذي تـقـدمه لإلقـليم  ا
وال ســيّــمـا في مــجــال مـكــافــحـة
أكــــد وزيـــر اإلرهــــاب). الى ذلـك 
اخلارجيـة فؤاد حس والـسفير
الــبالروسـيّ فــيـــكـــتــور ريـــبــاك
ضرورة فـتح خط طيـران مبـاشر
بـ بـغداد ومـيـنـسك.وقـال بـيان
تلـقته (الـزمان) امس أن (حـس
وريــبــاك بـــحــثــا ســبـل تــطــويــر
الـعالقـات الثـنـائـية بـ الـبـلدين
كــمـــا تــطـــرقــا إلى الــصـــديــقـــ
الــقـضـايــا اإلقـلـيــمـيـة والــدولـيـة
ـشترك التى حتـظى باالهتـمام ا
وتـأثـير احلـروب عـلى اإلقـتـصاد
ي وعـــلى اجملـــتــمـــعــات) الــعـــا
وجـــدد حــســـ تــأكــيـــد (مــوقف
العـراق الثـابت في إيـجاد حـلول
سلمية لهذه احلروب وانهائها)
واشار الـبيـان الى ان (اجلانـب
شــــددا عـــلى ضــــرورة فـــتح خط
ــبــاشــر بــ بــغــداد الــطــيــران ا
ــا يــخــدم مــصــالح ومــيــنــسك 
) ودعــا الــبـــلــديـن الــصـــديــقـــ
حس الى (تطـوير العالقات مع
اجلــانب الــبــيالروسيّ وتــوثــيق
الـــتــــعــــاون بـــ الــــبـــلــــدين في

اجملاالت كافة). 

رشـيـد  رسـالــة خـطـيّـة من مـلك
تـحـدة تـشارلـز الـثالث ـملـكـة ا ا
تؤكد الوقـوف مع العراق ودعمه
نـاخية. في مواجهـة التغـيرات ا
وقـال بيـان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (رشـــيــد اســتــقـــبل في قــصــر
وتسلم منها بغداد دوقة ادنبـرة 
بـحـضور الـسـيـدة األولى شـاناز
إبــــراهـم أحــــمــــد والــــســــفــــيـــر
الــبـريــطـاني لــدى الـعــراق مـارك
رسـالة برايـسون ريـتشـاردسون 
لك تشـارلز التي تـطرق خاللها ا
الى الـعالقة الـوثـيقـة الـتي تربط
وامـله بــإن تـتـعـزز في الـبــلـدين 
كن من إقامـة شراكـات حـديثـة 
ــواجــهـة خـاللــهــا الــعــمل مــعــاً 
ـاثـلـة أمـام اجلـميع الـتـحـديات ا
ـناخ واألمن ا فـيـها تـغـيرات ا
ي وحقـوق اإلنسـان) وقال العـا
ان (أفـــكـــارنــا وصـــلـــواتـــنـــا مع
الشـعب الـعراقي الـذي حتمل كل
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لــلـشــمـول وفق مـعــيـار الـكــثـافـة
الــــســـكـــانــــيـــة وخط الــــفـــقـــر).
وباشرت الوزارة بحملة إلصدار
الـبـطـاقـات الـذكـيـة لـلـمـشـمـول

بــإعـانـة احلـمـايــة االجـتـمـاعـيـة.
وقـال الـبــيـان ان (فـروع الـوزارة
واقــــــســــــامــــــهــــــا فـي بــــــغـــــداد
واحملـافـظـات اصـدرت بـطـاقـات
ـتـقـدم كي كـارد لـلـمـواطـنـ ا
لـلشـمول بـاحلمـايـة االجتـماعـية
ضـمن الــدفـعـة االولى) واوضح
ان (الـهـيئـة اسـتـنـفرت طـاقـاتـها
ــــواطــــنــــ فـي اســــتــــقــــبــــال ا
ــشـــمــولــ بـــالــدفـــعــة حــسب ا
ـثــبـتـة في ـراجـعــة ا مــواعـيــد ا
اجلــداول إلصـــدار الـــبـــطـــاقــات
الذكية وفق الوثـائق الثبوتية)
الفــتــاً الى (اسـتــمــراريـة اقــسـام
احلـمـايــة االجـتـمـاعـيـة بـإصـدار
ــواطــنـ الـبــطــاقــات جلـمــيع ا
ـــــرجــــة اســـــمــــاؤهـم واجنــــاز ا
مــعـامـالتـهم). واطــلــقت الـوزارة
ـتـفـرغ لشـهـر آيار ـع ا راتب ا
اجلـــاري. وذكـــر بـــيـــان امس ان
(هـــيـــئـــة رعـــايـــة ذوي اإلعـــاقـــة
واالحـــتـــيــاجـــات اخلـــاصـــة في
الـوزارة اســتـكــمـلت اإلجـراءات
الـيـة ألكـثر الـفنـيـة واإلداريـة وا
من  200آالف مـسـتـفـيـد بـراتب
) مـــشــــيـــراً الى (اطالق ـــعـــ ا
بلغ إجمالي يبلغ الرواتب لهم 
اكــــثــــر من  35مــــلــــيـــاراً و152

مـــلـــيـــون ديــنـــار لـــشـــهـــر آيــار
اجلــــــاري) ودعت الـــــهــــــيـــــئـــــة
ـــســـتــــفـــيـــدين الـى (الـــتـــوجه ا
ــعـــتــمـــدة من قِــبل لــلـــمــنـــافــذ ا
مــصــارف الــرافـــدين والــرشــيــد
وآشــور لــتــســلُّم الــرواتب بــعـد
إسـتـكمـال اإلجـراءات والـتـبـليغ
ــصـــارف). من جــانب من قِـــبل ا
اخــر كـشف مــصـرف الــرافـدين
عـن تــــفــــعــــيـل اجــــهــــزة الــــدفع

االلـكتـروني في مـحـطـات تعـبـئة
الوقـود. وقال بيـان اطلـقت عليه
ــصــرف اكـد في (الــزمـان) ان (ا
وقت ســــــــابق جنــــــــاح اإلطالق
الــتــجـــريــبي لــنـــظــام اجلــبــايــة
اإللكـترونـية في دائـرتي تربـيتي
الرصافة والكرخ األولى والهيئة
العـامـة للـضـرائب والعـمل على
تعميم التجربة في دوائر الدولة
بـهـدف الـتـحـول الى الـتـعـامالت

ــالـيـة إلـكــتـرونـيـاً) مــبـيـنـاً ان ا
(االجــــــراء جــــــاء اســــــتــــــنــــــاداً
لـــلـــتـــوجـــيـــهـــات احلـــكـــومـــيـــة
ركزي لتنفيذ وتعليمات البنك ا
ادوات الــــدفع االلـــكــــتـــروني في
نتشرة محطات تـعبئة الوقـود ا
بـ جـانـبي الـكـرخ والـرصـافة)
ـصـرف منح اجـهزة وتابع ان (ا
بي او اس الـى الـــــقـــــطـــــاعــــ
احلكـومي واخلاص مـجاناً الى

جانب الدعم الفـني واللوجستي
الكات والبرامـجيـات وتدريب ا
الــفــنــيــة كـــافــة بــالــتــعــاون مع
ية للبطاقة الذكية) الشركة العا
داعــيـــاً زبــائـــنه ذوي بــطـــاقــات
استر كـارد الى (االستفادة من ا
هــــذه اخلــــدمــــة في مــــحــــطـــات
الـــوقــــود الـــتي تــــعـــد خـــطـــوة
ضـروريـة لإلنـفتـاح الى الـثـقـافة

االلكترونية ومغادرة النقد). 
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نــفــذت وزارة الـعــمل والــشـؤون
االجـــتـــمـــاعــيـــة حـــمـــلــة بـــحث
اجتـماعي مـوسعـة في مخـيمات
النزوح. وقال بيـان اطلعت عليه
(الـــــزمـــــان) امـس ان (هـــــيـــــئــــة
احلـــمـــايــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة في
الــوزارة اطـلــقت احلــمـلــة لـدعم
الــعــائـالت األكـثــر هــشــاشــة في
اجملتـمع تنفـيذاً لـوعود الوزارة
ا بتطبيق البرنامج احلكومي 
يــنـســجم مع تــوفـيــر اخلـدمـات
الســـيــمـــا عـــائالت اخملـــيـــمــات
بـــالــتــعــاون مع وزارة الــهــجــرة
ـهجـرين) مـشيـراً الى (الـبدء وا
فـي مـــخــــيم جــــمــــشـــكــــو احـــد
اخملـيـمـات بـضـمن  22 مـخـيـمـاً
سـيــتم اسـتـهــدافـهـا الى جـانب
مــخـــيــمــات مـــنــطــقـــة بــزيــبــز)
واضاف انه ( شمـول أكثر من
 42 ألف نــــــازحـــــاً عــــــادوا الى
مـحـافـظـاتـهم حـسب احـصـاءات
ــــتـــــحــــدة) مـــــؤكــــداً ان األ ا
هني (الوزارة تـعتـمد الـتعامـل ا
واإلنــسـاني مع مــلف الــنـازحـ
ـــعــــايـــيـــر وفق الــــقـــوانــــ وا
الدولـية الـتي تسـهم في حمـاية
األســـر الــــنـــازحـــة) ولــــفت الى
(إستكـمال اجراءات االسـتهداف
ـتقـدم ـوغـرافي جلمـيع ا الد
عـــلى االعـــانـــة االجـــتـــمـــاعـــيــة
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الـذكرى احـيـا الـعـراقـيـون امس 
ـرجع الــديـني  25الســتـشـهــاد ا
الــســيــد مــحـمــد مــحــمــد صـادق
وسط دعـــــــوات الى الــــــصـــــــدر 
اســـتــلــهــام صالبـــة مــواقــفه في
ــواجـــهـــة الـــبـــاطل.ورفع احلـق 
مــوظــفــو مــجـلـس الـنــواب امس
صــــورا لــــلـــصــــدر داخـل قــــبـــة
ــان في الــذكــرى  25عــلى الــبـــر
وظفون في إستشهـاده.وشارك ا
(وقفة اسـتذكـار للمـرجع وجنليه
وسط شــعــارات لــنــصــرة احلق
ضد الـباطل بالـتزامن مع تـعليق
شــعــارات وصــور كــبــيــرة داخل
هـو ـرجعُ  ـان). وا بـاحـات الـبـر
الـسيـد مـحـمد بن مـحـمّـد صادق
بن مـحــمـد مـهـدي بـن إسـمـاعـيل
الصدر ولد في مـدينة الكـاظمية
ــــقــــدســــة في  23آذار الــــعـــام ا
 1943مـن أســــــرة آل الــــــصـــــدر
الــعــربــيــة الــعــلــمــيــة الــديــنــيــة
العـريقـة.ترعـرع في أجواء الـعلم
وحـــــفـظ الـــــقـــــرآن والـــــدراســـــة
عرف مـنذ احلوزويـة في الـنجـف
صغره بتحـديه لألنظمة وجتلى
هـــذا الــتـــحــدي بــإقـــامــته صالة
اجلـــمـــعـــة وتـــصــــديه بـــنـــفـــسه
إلمــامـتــهـا في مــسـجــد الـكــوفـة
ــخــتــلف وتــعــمــيم إقــامـــتــهــا 
احملـافظـات وهـو حتد لم يـشـهد
له مـثـيل في تـاريخ الـعـراق مـنـذ

حـقب طـويـلـة اتـخـذ الـصـدر من
هـذه احلركـة الـفـريدة والـنـوعـية
مـنــبــرًا لــتــوعــيــة أبــنــاء األمـة .
الــــذي ضـــحى حتــــول الـــصـــدر 
بــحـيـاته إلى نــبـراس لـلــعـارفـ
قاوم الذين بذلوا أرواحهم وا
دفـاعـاً عن الديـن والوطـن. قضى
الشـهيد حـياته بـ دروس العلم
ومـــــدارسه احلــــوزويـــــة ولــــفت
انـتبـاه أسـاتذتـه بذكـائه وسـرعة
بـديـهـيـته وغـزارة قـراءته لـلكـتب
عـلى اخــتالفـهـا فــدرس عـلى يـد
عـدد من الـعـلـمـاء الـكـبـار. ارتدى
وهـو في احلـاديـة الـزي الـديـني 
عـشــرة من عـمـره ودرس الــنـحـو
عــلى يــد والــده الــســيــد مــحــمـد
صادق الصـدر ثم على يد الـسيد
طـــالب الـــرفـــاعي وحـــسن طــراد

الـعــامـلي أحـد عـلــمـاء الـدين في
لـــبـــنـــان ومن ثـم أكـــمل بـــقـــيـــة
ـقـدمات عـلى يـد الـسيـد مـحـمد ا
تـــقي احلــــكـــيم ومـــحــــمـــد تـــقي
األيــروانـي وتــخــرج في الــدورة
األولى من كــــلــــيـــة الــــفــــقه عـــام
.1964بــــدأ الــــصـــدر بــــتـــدريس
الــبــحث اخلــارج في عــام 1978
?وكـــانـت مـــادة الــــبــــحث الــــتي
يـــدرســـهـــا اخملـــتـــصـــر الـــنـــافع
لــلـــمــحـــقق احلـــلي. حـــيث أخــذ
يـــــطــــرح أبـــــحـــــاثه فـي الــــفـــــقه
واألصـول وأبــحـاث اخلـارج عـام
 1990واسـتـمـر في ذلك مـتـخـذاً
الصق من مـــســـجـــد (الـــرأس) ا
لـلصـحن احلـيـدري مدرسـة لـتلك
األبــــحـــــاث.وبــــســـــبب دعـــــواته
اإلصـالحــــيــــة وجــــرأتـه أصــــبح
مـــصــــدر إلــــهــــام روحي ألغــــلب
والسـيــمـا الـشـبـاب. الـعــراقـيـ 
وكــان رئــيس الــتــيــار الــصــدري
مقـتـدى الصـدر قـد قرر في وقت
سابق الغـاء مراسـيم العزاء في
ذكرى استشـهاد والده. ودعا في
تــــســــجــــيل صــــوتـي الى (اعالن
سـيئ ومن البراءة من بـعض ا
وجـودهم بـيـنـنا ومـن ادعاءاتـهم
فـانـني  كـأم حـبـنا ال الـصـدر 
عــام لـــلـــمـــرقــد الـــشـــريف اوقف
جميع مـراسم العـزاء في النجف
والــغـــاء الـــزيــارة وغـــلق مـــرقــد
فال دة  5ايام  الـسـيد الـشـهـيـد 
يحضر احد منكم الى النجف). 
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بـــحـث رئـــيس الـــوزراء مـــحـــمــد
مع  دوقـــة شـــيــــاع الـــســـوداني 
أدنـــبـــرة صــوفي هـــيــلـــ ريــز 
الـعالقـات الـثـنـائـيـة بـ الـعراق
ـتــحـدة. وقــال بـيـان ــمـلــكـة ا وا
تــــــلـــــقـــــتـه (الـــــزمــــــان) امس ان
(الــســودانـي رحب في مــســتــهل
وقـدّم الـتـهـنـئـة الـلـقـاء بـالـدوقـة 
ـلك تـشـارلـز ـنـاسـبــة تـتـويج ا
الـــــثـــــالث كـــــمـــــا ثـــــمّـن الــــدور
الـبريـطـاني في مـسانـدة الـعراق
بـحــربه ضــد اإلرهـاب) واضـاف
ان (العـراق خطا خـطوات كـبيرة
عـلى صــعـيـد إزالـة اآلثـار واآلالم
اإلنسانـية الـتي خلّفـها اإلرهاب
وبـذل جــهـوداً لـدعم الــنـسـاء من
ــكــوّنــات اإليــزيــديــات وبــاقي ا
الالتي تـــــعــــرّضن ألبــــشـع ظــــلم
واعـــــــتـــــــداء وأطــــــلـق بـــــــرامجَ
حلـمــايـتـهن وتـوفــيـر كل أشـكـال
الـــدعـم لـــهنّ فـــضالً عـن تـــقــد
اجملـرمــ لـلـعـدالــة ومالحـقـتـهم
لـيـنـالـوا الـقـصـاص العـادل). من
جـانــبـهـا اشــادت ريـز بـ(جـهـود
احلـكـومـة في اجلـانب اإلنـساني
وتـبنـي السـتـراتيـجـيـة الوطـنـية
ـرأة فـضالً عن االنـفـتـاح لـدعم ا
نـظـمـات الـدولـية لـلـتـعاون مـع ا
واالطالع عـلى جتـارب الدول في
الـــتــعـــامل مع ضـــحــايـــا جــرائم
احلــــــروب). وتــــــســــــلـم رئــــــيس
اجلمـهـورية عـبد الـلـطيف جـمال
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قتل والـده بسبب ة ضـلل فيـها شـاب  كشـفت حتقـيقات قـضائـية عن جـر
خالفـات عائلـية في مـدينـة العـمارة عام  2008 الـتي ادعى وقتـها اخـتفاءه
قدسة.وكان اجملني عليه في ظروف غامضة خالل الذهاب لزيارة العتبات ا
ليـتزوج قد تـرك داره وأبـناءه مع زوجـته الـتي أصبـحت مـتقـدمـة في السـن 
ديـنة العـمارة بعـد تفاقم اخلالفات مع من امرأة أخـرى ويسكـنها في دار 
عــائـلـته قـبـل ان يـقـدم ابـنه عـلـى قـتـله بـاالتــفـاق مع زوجـته الـثــانـيـة. ونـقـلت
شاكل التي تهم قـوله ان (عائلته بـدأت بالتفكك  فـا صحـيفة القضـاء عن ا
حتدث بـ والداه وأشـقـائه لم يعـد لـها آخـر حتى فـكـر والدي بـالزواج من
شاكل التي واضاف (لقد قمت بالتردد على دار والدي بعد ا امرأة أخرى)
حـصـلـت  وعـلـمـت أن الـعالقــة أيـضــاً سـاءت مع زوجــته الـثــانـيــة فـقـررت

السكن معهم في العمارة)
 واشــار الى انه (في أحــد األيــام طــلــبت مــني زوجــة والــدي قــتل األخــيـر
والتـخلص منه ألنه يؤذيـها ويقوم على الـدوام بضربهـا حيث لم يأخذ األمر
مـني وقـتا طـويال لـلـتـفكـيـر فـقـد خطـطت لـقـتـله وقمت فـجـراً بـالـدخول إلى
غرفـته وأقدمت على ضربه بواسطة عمـود حديدي لكنه لم يفارق احلياة ثم
قمت بـعدهـا بخـنقه بـواسطـة لف قطـعة من الـقمـاش حول رقـبته حـتى فارق

—«b « WŠUÐ w  tM b¹Ë Áb «Ë q²I¹ »Uý ∫ÊU O
احليـاة) مؤكدا انه (قـام بإخفـاء اجلثة بـطريقة كـانت مفـجعة وغريـبة حيث
نزل  وبعد قمت بـدفن جثته داخل الدار وحتديدا في الغرفة األخيرة من ا
ذلك قمت بـإنشاء صبـة كونكـريتية من اإلسـمنت لردم احلـفرة فأصبح حتت
خرسـانة إسـمـنتـية من الـصعـب كشـفهـا) ومضـى الى القـول انه (اتفق مع
زوجـة والـده عـلى عـدم الـبـوح بـاحلـادثـة وأن نـتفـق بالـرأي عـلى ذهـابه إلى
وقـمنـا بتـسـجيل إخـبار لـدى اجلـهات األمـنيـة بأنه ـقدسـة  زيـارة الـعتـبات ا
ـة الـقـتل مـفـقـود) وتـابع انه (بــعـد مـرور سـنـوات عـلى مـوعـد حـدوث جـر
ـة عندما نشـبت مشاكل مع زوجة والدي في 2019 انكـشفت خيوط اجلر
وعـلم اجلــمـيع بـأنـنـي أقـدمت عـلى قــتل والـدي بـتـوجــيه من زوجـته). وأفـاد
وهم أبنـاء اجملـني علـيه ح حتـدثوا لـلمـحكـمة دعـون باحلق الـشخـصي  ا
في وقت سـابق بأن (والدهم تزوج من زوجـة ثانيـة ألن والدتهم امـرأة كبيرة
تفاقمة داخل العـائلة وبعد ايام سـاءت العالقة ب اجملني عليه شـاكل ا وا

مع زوجته الثانية). 
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