
�أعلن��ت وز�رة �ل�صح��ة، ع��ن �إت��اف �أكرث م��ن مليون 
و700 �أل��ف ل��ر من مادة �حللي��ب �لفا�ص��دة، موؤكدة 
�تخ��اذ �إجر�ء�ت ر�دعة بح��ق �ملخالفني ل�صمان عدم 
تك��ر�ر ه��ذه �ملخالف��ات.  وق��ال مدير قط��اع �ل�صدر 
و�لتاب��ع لد�ئرة �صح��ة بغد�د �لر�صاف��ة عبا�س ح�صن 
�لدهلك��ي يف بي��ان تلقت )�جلورن��ال( ن�صخة منه، �إن 
"�لد�ئ��رة قام��ت بالتعاون مع جه��از �لأمن �لوطني 
م��ن خ��ال �حلمات �مل�صرك��ة على خم��ازن �جلملة 
باإت��اف 1718000 ل��ر من �حللي��ب �ل�صائل تركي 
�ملن�ص��اأ وبنكه��ات خمتلف��ة، ف�صا ع��ن �إتاف 3 طن 
م��ن مادة �للنب خ��ال �صهر �أيار �ملا�ص��ي". و�أ�صاف 
�لدهلك��ي، �أن "عدد هذه �حلم��ات تاأتي بالتز�من مع 
خط��ة د�ئرة �صحة بغ��د�د �لر�صاف��ة يف �حلفاظ على 
�أ�صو�قن��ا من �لأغذية �لفا�صدة و�ملو�د �لتالفة"، موؤكد� 
"�تخ��اذ �إج��ر�ء�ت ر�دعة بح��ق �ملخالف��ني ل�صمان 
ع��دم تكر�ر ه��ذه �ملخالفات".  و�أ�ص��ار �ىل �أن "عملية 
�لإت��اف تت��م يف �أماك��ن �لطم��ر �ل�صح��ي". يذكر �أن 
وز�رت��ي �ل�صح��ة و�لزر�عة غالب��ا ما تق��وم باإتاف 
كمي��ات كب��رة من �مل��و�د �لغذ�ئية و�للح��وم، كونها 
غر �صاحلة لا�صتهاك �لب�رشي ومنتهية �ل�صاحية.

�أعلن��ت وز�رة �ل�صب��اب و�لريا�ص��ة ، عن �فتت��اح م�صبح 
�لعظمي��ة �ملغل��ق بع��د تاأهيل��ه ع��ن طري��ق �ل�صتثمار 
بكلف��ة �كرث من ملي��ار و500 مليون دين��ار، ويف حني 
وّج��ه �لوزير عبد �حل�صني عبط��ان �ىل تخ�صي�س يومني 
يف �ل�صب��وع للن�صاء يف �مل�صبح، �أكد فتح �بو�ب �لوز�رة 
�م��ام �مل�صتثمري��ن ل�صتثم��ار �ملن�ص��اآت �لريا�صي��ة يف 
حمافظت��ي �لنب��ار و�ص��اح �لدين.وذكر بي��ان لوز�رة 
�ل�صب��اب و�لريا�صة نقًا عن �لوزير عبد �حل�صني عبطان 
خ��ال كلمت��ه يف حف��ل �لفتت��اح "نب��ارك لريا�صي��ي 
�لعر�ق ومدينة �لعظمي��ة على وجه �خل�صو�س �كتمال 
ه��ذ� �ملنج��ز �مله��م �ل��ذي �صتك��ون فائدته كب��رة على 
�صب��اب �ملنطق��ة وريا�صييه��ا و�ل��ذي ج��اء م��ن خال 
��صتثمار �لقطاع �خلا�س للمن�صاآت �لريا�صية بعد جناح 
�مل�صاري��ع �ملتحقق��ة خ��ال �لع��ام �حل��ايل �ل��ذي �صهد 
�فتت��اح عدد كبر م��ن �مل�صاري��ع �لريا�صي��ة يف بغد�د 
وكرب��اء �ملقد�ص��ة و�لديو�ني��ة و�لنا�رشية".و�أ�ص��اف 
عبط��ان �أن "�ل��وز�رة �أولت �هتمام��ًا ��صتثنائيًا باإكمال 
ع��دد كبر من �مل�صاب��ح و�برزها م�صب��ح �ل�صعب �ملغلق 
بعد تاأهيله و�صيفتتح خال �ليام �لقليلة �ملقبلة م�صبح 

مميز يف �لديو�نية"،
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 �ن هن��اك تقدم��ا كبر� يف �جلان��ب �ل�صتخباري 
يف م��ا يتعل��ق بالو�ص��ع �لمن��ي، م�ص��ر�ً �إىل �أن 
�لتح��ركات �ليجابية بهذ� �ملجال مكنت �لأجهزة 
�لع�صاب��ات  عل��ى  �لقب���س  �لق��اء  م��ن  �لأمني��ة 
�لإرهابي��ة ومد�هم��ة �أوكاره��ا يف جميع مناطق 
�ملرك��ز وحز�م بغد�د.و�أ�ص��اف �ملطلبي �ن �للجنة 
�لأمني��ة ب�ص��دد عق��د �جتم��اع مو�صع م��ع �لقادة 
�لمنيني �ملحليني و�مل�صوؤولني يف وز�رة �لد�خلية 
م��ن �ج��ل �ع��د�د خط��ط �مني��ة تو�ج��ه �خلروقات 
�لأمني��ة يف بع�س من مناطق بغ��د�د. بدوره، قال 
ع�صو �ملجل�س حمم��د �لربيعي �ن �جلهات �لمنية 
�لعلي��ا عقدت �جتماعا مو�صعا مع �ملجل�س �لبلدي 
لقاط��ع �لك��ر�دة ملناق�ص��ة �خلروق��ات و�لنفات 
�لمني و�لخاقي �ىل جان��ب �لظو�هر �مل�صبوهة 
�لت��ي ت�صهدها منطقة �لك��ر�دة و�ملناطق �ملحيطة 
به��ا، لفتا �ىل �ن �ل���رشكات �لوهمية تزد�د ب�صكل 
كبر ومتنام فيها وهي تقوم بالن�صب و�لحتيال 
على �ملو�طنني ب�صتى �لط��رق و�ل�صاليب.و�و�صح 
�لربيع��ي، �ن وج��ود ���رشكات دللي��ة تعم��ل على 
بي��ع �لعق��ار�ت بالتزوي��ر �ىل ه��ذه �جله��ات م��ن 
�ج��ل ت�صهي��ل عملها وب�ص��ط نفوذه��ا يف �ملنطقة 
مقاب��ل مبالغ مالية عالية، لفت��ًا �ىل �ن عمليات 
�ملتاج��رة و�لبي��ع وتعاط��ي �ملخ��در�ت مبختلف 
�نو�عه��ا تك��ون د�خ��ل �ملاه��ي �لليلي��ة وحمال 
متخ�ص�ص��ني  ��صخا���س  وبوج��ود  �خلم��ور  بي��ع 
به��ذ� �ملجال.وطال��ب �لربيع��ي ب���رشورة �تخ��اذ 

�لج��ر�ء�ت �لازم��ة ب�ص��اأن �نت�ص��ار �خلم��ور بهذ� 
�ل�ص��كل باعتباره��ا ت�ص��كل خط��ر� حقيقي��ا عل��ى 
�لبني��ة �لجتماعي��ة للعا�صمة، مبين��ًا �ن �ملنطقة 
�ملح�ص��ورة م��ن �ص��ارع �ب��ي نو��س وحت��ى ج�رش 
�جلادري��ة بات��ت مرتع��ا ل�صارب��ي �خلم��ور حت��ى 
�صاعات متاأخرة من �لليل ومكانا لتجمعهم ب�صكل 
ل ي�صم��ح لاهايل بالو�ص��ول �ليها.ونبه �لربيعي 
�إىل تك��ر�ر حو�دث خطف �حلقائب �لن�صائية بو�قع 
حال��ة �و حالتني يوميا يف ه��ذه �لزقة و�ل�صو�رع 
�لتابعة ملنطقة �لكر�دة وكذلك منطقة كمب �صارة، 
لفتًا �إىل �ن �زدي��اد �حلركة �لتجارية و�لرفيهية 

فيه��ا �دى �ىل �ن�صاء كر�جات متعددة يف �ملنطقة 
ب�ص��كل غ��ر ��ص��ويل �و قان��وين �لم��ر �ل��ذي �دى 
�ىل ح��دوث زحام��ات كث��رة. وتاب��ع �لربيعي �ن 
ظاهرة �نت�ص��ار �ملت�صولني م��ن جن�صيات خمتلفة 
بات��ت و��صح��ة ب�ص��كل كب��ر ل�صيم��ا يف منطقة 
�صاحة �حلرية وه��م يق�صمون �ملنطقة على قو�طع 
بينه��م وعلى مر�أى م��ن �جلهات �لمني��ة، منوها 
�ىل �ن �لجتم��اع متخ���س عن �ع��د�د تقرير بهذه 
�خلروق��ات ورفع��ه �ىل �جله��ات �لمني��ة �لعلي��ا 
م��ن �جل �ج��ر�ء �لازم كونها متث��ل حالة �نفات 

�خاقي حقيقي ل يقل خطورة عن �لرهاب.

المحيبس.. لعبة العراقيين التراثية المفضلة  برمضان

توزيع 200 قطعة أرض سكنية في كركوك بين شرائح مختلفة

ورغ��م ممار�ص��ة �للعب��ة يف كل �أنح��اء �لب��اد مبا 
يف ذل��ك �إقلي��م كرد�صت��ان �لعر�ق، ف��اإن �ل�صباقات 

�لكبرة و�حلا�صمة تكون يف بغد�د.
وغالب��ا تذه��ب ف��رق م��ن جن��وب و�صم��ال وو�صط 
�لع��ر�ق للمناف�صة بلعب��ة حميب�س يف �لعا�صمة مع 
فرق م��ن �لك��رخ و�لر�صافة و�لأعظمي��ة و�جلعيفر 
و�لكاظمي��ة، ولك��ن �لظ��روف �لأمني��ة �ليوم جتعل 

ذلك جمازفة.
ويف �ملحيب���س يتناف���س فريق��ان عل��ى �لحتفاظ 
�للع��ب  �أد�ة  ه��و  �ل��ذي  )�خل��امت(  �أو  باملحب���س 
�مل�صتخدم��ة و��صتق ��صم �للعب��ة منه، وغالبا يكون 

�خلامت من ف�صة �أو ذهب.

وتتمث��ل �ملحيب���س بجلو���س لعب��ي �لفريقني يف 
�صف��ني متقابل��ني وقي��ام �أح��د �لاعب��ني باإخفاء 
�ملحب���س باأيادي لعبي فريق��ه، بعد و�صعه غطاء 
على ظهره يحول دون �إمكانية حتقق �لفريق �لآخر 
بي��د م��ن و�صع، ث��م ي�صعى لع��ب و�ح��د مب�صاعدة 
لعب��ني �آخرين من �لفريق �لآخر للتعرف على �ليد 
�لت��ي د�س فيه��ا �ملحب�س من بني �لأك��ف �ملغلقة، 
�لنق��اط وعل��ى �ملحب���س  وذل��ك للح�ص��ول عل��ى 
ليك��ون بيد فريق��ه، ثم تبد�أ عملي��ة �لبحث عنه من 
جدي��د. وع��ادة تك��ون �لنق��اط ح�صب حج��م �للعبة 
و�لأ�صخا���س �مل�صاركني، وميكن �أن يتكون �لفريق 
م��ن �صخ�ص��ني �أو م��ن مئتي �صخ���س. وم��ن �أ�صهر 
لعبي �ملحيب�س جا�ص��م �أ�صود �لذي ي�صكن مبنطقة 
�لكاظمية )�صمايل بغ��د�د(، وهو يف �لعقد �ل�صاد�س 

من عمره، حيث يعترب �أخطر لعب ميكنه ��صتخر�ج 
�ملحب���س م��ن ب��ني مئت��ي �صخ���س، حت��ى �أ�صبح 

م�رشبا للمثل باللعبة.
وير�أ���س �أ�ص��ود فري��ق �لكاظمي��ة �لبغ��د�دي بلعبة 
�ملحيب�س منذ 34 عاما حقق فيها �إجناز�ت كبرة، 
ويق��ول لعبون "لو كانت هذه �للعبة عاملية لكان 

�أ�صود �لاعب �لأ�صهر فيها".
�أ�ص��ود �إن لعب��ة "�ملحيب���س م��ن �لألع��اب  وق��ال 
�لتخل��ي  �ل�صعبي��ة �ملحبوب��ة وم��وروث ل ميك��ن 
عن��ه، وملمار�صتها برم�صان طع��م خا�س، وهناك 
حمرفون فيها". و�أ�صاف �أن "عثوره على �ملحب�س 
من بني ع���رش�ت �لأ�صخا�س يت��م بدر��صة �إمياء�ت 
�ل�صخ�صي��ات وحالته��م �لنف�صي��ة، وه��ي مي��زة ل 
ميتلكها كث��رون، ومهما ��صت��دت �لأع�صاب �أثناء 

�للعبة، فاإن �لفريقني يفرحان بالنتيجة بنهايتها، 
فالغاية �لأ�صا�صية تعارف �لنا�س و�جتماعهم".

�أ�ص��ود يف كل رم�ص��ان ع��رب ف�صائي��ات  ويظه��ر 
عر�قية تن�صم م�صابقات باللعبة يكون فيها حكما 
�أو قائ��د� لفريق، وتكون �لغلبة ع��ادة للفريق �لذي 

ينتمي �إليه.
و�أ�ص��درت وز�رة �لثقافة �لعر�قية قب��ل �أيام بيانا 
�أك��دت في��ه �صعيه��ا لإدر�ج �ملحيب���س يف قائم��ة 
و�لعل��وم  �لربي��ة  ملنظم��ة  عام��ني  كل  ترفعه��ا 
و�لثقاف��ة )�ليون�صك��و( لو�صعه��ا �صم��ن �ملوروث 
�لعامل��ي. يح�صل �لفريق �لفائ��ز د�ئما على �أطباق 
من �حللويات �ل�صعبي��ة.  عليم �لكرخي )67 عاما( 
م��ن �صكان منطقة �جلعيفر ببغد�د، وميار�س �للعبة 
من��ذ �أكرث م��ن 50 عاما. حتدث ع��ن ذكريات لعبة 

�ملحيب�س يف �صبعينيات �لقرن �ملا�صي مع فريقي 
�لك��رخ و�لكاظمي��ة، وكي��ف فوج��ئ يوم��ا بوجود 
م�ص��وؤول حكوم��ي "مل يتذكر ��صم��ه" �صمن لعبي 

�لفريق �خل�صم.
ويرى �لكرخي �أن �أجو�ء �ملحيب�س جميلة ول ميكن 
ن�صيانه��ا، وهو حري���س على متابع��ة �مل�صابقات 
�لت��ي تبثه��ا �لف�صائي��ات، وتق��ام ع��ادة مبنطق��ة 
�صكنه. ويف �للعبة يح�صل �لفريق �لفائز د�ئما على 
�أطباق كبرة من �حللويات �ل�صعبية مثل )�لزلبية 
و�لبق��اوة(، ويطلق �لاعب��ون و�حل�صور هتافات 
ويرق�ص��ون فرح��ا بالنتائج. ورغم ظ��روف �لباد 
�ل�صعب��ة هناك م��ن يحر�س على دميوم��ة �للعبة، 
فطامل��ا كان��ت �صببا يف ن�صوء عاق��ات �جتماعية 

كبرة بني مو�طني �ملناطق �لقريبة و�لبعيدة.

 وزع��ت حمافظة كرك��وك 200 قطعة �ر���س �صكنية 
ب��ني �رش�ئح عائات �صه��د�ء �لق��و�ت �لأمنية و�حل�صد 
�ل�صعب��ي و�لبي�صمركة و�ل�رشطة و�ل�صجناء �ل�صيا�صيني 
و�لر�م��ل و�ملطلقات و�صحايا �لره��اب و�ملعاقني. 
ياأت��ي ه��ذ� يف وقت ح��ددت في��ه �لكني�ص��ة �لكلد�نية 
�لبر�صي��ة �جلمع��ة �ملقبل موعد� ل�صي��ام �مل�صيحيني 
ت�صامن��ا م��ع �مل�صلم��ني و�لت�صامح ما ب��ني �لديان.  
وقال حماف��ظ كركوك �لدكتور جن��م �لدين عمر كرمي 
خ��ال مر��صيم �جريت ل�صحب قرع��ة توزيع �لر��صي 

�ن  �ملحافظ��ة:  جمل���س  رئي���س  بح�ص��ور  �ل�صكني��ة 
�لقرع��ة �صملت توزي��ع 200 قطعة �ر���س �صكنية يف 
ح��ى مقاطع��ات منطق��ة دوميز من جمم��وع 1196 
قطع��ة �صيت��م توزيعها ب��ني 904 عائ��ات من ذوي 
�ل�صه��د�ء و83 لل�صجن��اء �ل�صيا�صي��ني و106 لار�مل 
و�ملطلق��ات و51 جلرحى �لعملي��ات �لرهابية و52 
للمعاق��ني. و��صاف �ن توزيع �لقطع جرى بال�صتناد 
�ىل �لق��ر�ر رق��م 120 ل�صن��ة 1981 ووف��اء ل�صه��د�ء 
�جلي�س و�ل�رشط��ة و�لبي�صمركة و�حل�ص��د �ل�صعبي ممن 
�صح��و� بارو�حه��م وقدمو� �لغ��ايل و�لنفي�س من �جل 
ع��دم تدني�س �ملحافظة م��ن قبل �لرهابي��ني، مبينا 

�ن �للجنة �مل�صكلة لتوزيع �لر��صي ت�صم بع�صويتها 
ممثلني ع��ن �لبلدية ود�ئرة عقار�ت �لدولة و�لت�صجيل 
�لعق��اري و�لم��اك و�ص��وؤون �ملو�طن��ني، �ذ �جن��زت 
�ج��ر�ء�ت �لختي��ار و�مل�صوح��ات �مليد�ني��ة وتدقيق 
��صم��اء �مل�صمول��ني وفقا لل�صو�بط. ك��رمي �كد معاناة 
�ملحافظ��ة م��ن مو�ص��وع نز�ع��ات �مللكي��ة ب�ص��اأن 
�لر��ص��ي �ملطلوب��ة لجن��از �مل�صاري��ع، �ذ مل يح�صم 
�مره��ا حت��ى �لن، لفت��ا �ىل وج��ود جه��ات حتاول 
عرقل��ة �يج��اد �حلل��ول له��ذ� �ملو�ص��وع، خ�صو�ص��ا 
�لر��ص��ي �لتي �صادره��ا �لنظام �ل�صاب��ق �لتي يجب 
�ن تعود �ىل ��صحابها �ل�صليني. ويف كركوك �ي�صا، 

قال رئي�س �لر�بطة �لكلد�نية يف �لعر�ق و�لعامل �صفاء 
�صب��اح هن��دي �ن غبط��ة �لبطريرك مط��ر�ن �لكني�صة 
�لكلد�ني��ة يف �لع��ر�ق و�لع��امل �لب �لدكت��ور لوي���س 
�صاك��و طرح مب��ادرة �صيام يوم �جلمع��ة �ملقبل لكل 
�مل�صيحي��ني �لكلد�ن يف �لع��ر�ق لتعزيز روح �لت�صامح 
و�لعي�س �مل�ص��رك بني �لديان يف �لبلد وهو يخو�س 
حربا �رش�صة ل�صد �ق�صى هجمة بربرية من �لع�صابات 
�لد�ع�صي��ة �لرهابية عن بل��د�ن �لعامل كافة، لذ� يجب 
يت�صام��ن  لك��ي  �ملب��ارك  رم�ص��ان  �صه��ر  ��صتثم��ار 
�مل�صيحي��ون م��ع �خوته��م �مل�صلمني يف �لدع��اء يوم 
�جلمعة بان يحل �ل�صام و�لمن على �لعر�ق مبكوناته 

و�طياف��ه كاف��ة. و��ص��ار �ىل تبن��ي مط��ر�ن �لكني�ص��ة 
�لكلد�ني��ة يف كرك��وك ه��ذه �ملب��ادرة خ��ال و�صعه 
�حلج��ر �ل�صا�س لكني�ص��ة �لرحمة �للهي��ة يف منطقة 
�صكاني��ان �لت��ي �صيجري تنفيذها بدعم م��ن �لكني�صة 
�لبر�صي��ة �لكلد�ني��ة لتمار�س فيها �لطقو���س �لدينية 
�مل�صيحية و�لقد��س لاأ�رش �مل�صيحية �لتي ت�صكن هذه 
�ملنطق��ة. ولفت �ىل ��صتعد�د �لبر�صي��ة للقيام بتقدمي 
م�صاع��د�ت �إن�صاني��ة للنازح��ني و�لعائ��ات �ملتعففة 
ووجبات �فطار خ��ال �صهر رم�صان �ملبارك وتقدمي 
�لع��ون و�مل�صاعدة لهم تعبر� ع��ن �لتاحم بني �بناء 

�ل�صعب �لو�حد خال �لظروف �ل�صعبة.

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

 ال تخل���و لعبة املحيب�س الرتاثية 
من ال�ص���راخ وال�ص���د الع�ص���بي، 
م�ص���ادات  اإىل  االأم���ر  وي�ص���ل 
الو�ص���ول  دون  ولك���ن  كالمي���ة 
للخالف، فاللعبة اأ�صا�ص���ية ب�صهر 
رم�ص���ان عن���د العراقي���ن عموما 

والبغدادين خ�صو�صا.

 بهدف منع حدوث اخلروقات 
االمنية يف العا�صمة وحتجيمها، 

يعمل جمل�س حمافظة بغداد 
على التن�صيق الفعال بينه وبن 

اجلهات االأمنية. واأو�صح ع�صو 
اللجنة االمنية يف جمل�س 

املحافظة �صعد املطلبي، على 
هام�س اجتماع عقده املجل�س 

يوم اأم�س

البيئة: خلو سكراب في الشطرة من التلوث اإلشعاعي

ذي قار تندد بزيارة القنصل السعودي لسجن الناصرية

توقيف أكثر من ألف شخص بتهمة االنتماء لداعش 
في الفلوجة 

تعاون أمني بين محافظة بغداد والجهات األمنية لتأمين االستقرار في العاصمة

 �علن��ت وز�رة �ل�صحة و�لبيئة، �لأربعاء، خلو �ملخلفات �حلديدية )�ل�صكر�ب( 
�لتابع ل�رشكة "بولتك�س دوكا" بق�صاء �ل�صطرة مبحافظة ذي قار من �لتلوث 
�ل�صعاع��ي. وق��ال بي��ان لل��وز�رة �ن "تقارير �مل�ص��ح �ل�صعاع��ي و�لفح�س 
�ملوقع��ي �لت��ي �جرته��ا ف��رق �لوقاي��ة م��ن �ل�صع��اع للمخلف��ات �حلديدية 
)]�ل�صك��ر�ب( �لتاب��ع ل�رشك��ة بولتك���س دوكا �ملتو�ج��د يف �حل��ي �ل�صناعي 
بق�ص��اء �ل�صط��رة �لتابعة ملحافظة ذي ق��ار �قرت �نها خالي��ة من �ي تلوث 
��صعاعي، موؤك��د� �ن �لقر�ء�ت �صمن �خللفية �ل�صعاعية �لعتيادية �ملعتمدة 
عامليا". و��صاف �ن "مركز �لوقاية من �ل�صعاع �عتمد يف عمليات �لفح�س 
و�مل�ص��ح �أح��دث �لتقني��ات �ملتبع��ة يف تقييم �ملو�ق��ع �مللوث��ة و�ن �لنتائج 
�ثبت��ت خل��و �ل�صك��ر�ب �لعائد ل�رشك��ة بولتك���س دوكا �ملتو�ج��دة يف ق�صاء 
�ل�صط��رة �لتابع ملحافظ��ة ذي قار من �لتلوث �ل�صعاعي". مو�صحا �ن "فرق 
وز�رة �ل�صح��ة و�لبيئ��ة م�صتم��رة بعمليات �لفح�س و�مل�ص��ح �ل�صعاعي لكل 
�ملو�ق��ع �لتي تعر�صت للق�صف خال �حل��رب �لخرة للتاأكد من عدم وجود 

�ي تلوث ��صعاعي".

 ن��دد �لع�رش�ت من �ملو�طنني يف حمافظة ذي قار بزيارة �لقن�صل �ل�صعودي 
ل�صجن �لنا�رشية ولقائه �صجناء باده، عادين ذلك �هانة و��صتخفافا بدماء 
�ل�صه��د�ء. ورف��ع �ملتظاه��رون، خال وقف��ة �حتجاجية نظموه��ا يف �صاحة 
�حلبوب��ي و�صط �لنا�رشية م�صاء �أم�س، لفتات ت�صتنكر مو�فقة �حلكومة على 
زي��ارة دبلوما�صيني �صعوديني ل�صجن �لنا�رشي��ة ولقائهم �صجناء �صعوديني 
متهم��ني بق�صاي��ا �ره��اب، م�صري��ن �ىل �ن ه��ذ� �لجر�ء ه��و �هانة حلرمة 
�صهد�ئن��ا وت�صحيات �بنائن��ا �لذين �صقطو� جر�ء �صيا�ص��ات تلك �لدولة �لتي 
تع��د �لد�عم �لول لارهاب وع�صابات د�ع���س. وحذر �ملتظاهرون �حلكومة 
م��ن عق��د �ي �صفقات ق��د جت��ري خل��ف �لكو�لي�س لب��ر�م �تفاقي��ات تطلق 

مبوجبها �إرهابيني �أر�قو� دماء �لعر�قيني.

�حتجزت �رشط��ة �لأنبار مبوجب �أو�مر ق�صائية �أكرث من �ألف �صخ�س 
م��ن �أبن��اء ق�صاء �لفلوج��ة ي�صتب��ه يف �نتمائه��م �إىل تنظي��م د�ع�س، 
وذل��ك �أثن��اء مغادرته��م �ملدين��ة مع �لنازح��ني. ومع توف��ر ممر�ت 
جدي��دة خلروج �ملدنيني من �لفلوجة �لتي �أحكم د�ع�س قب�صته عليها 
من��ذ بد�ي��ة 2014، متكن��ت جل��ان �أمنية م��ن �لتعرف عل��ى عنا�رش 
يف �لتنظي��م ومتعاون��ني مع��ه �أثن��اء حماولتهم �لت�صل��ل يف �صفوف 
�لعائ��ات �لفارة. و�أو�صح قائد �رشطة حمافظ��ة �لأنبار هادي رزيج 
�أن عدد �لذين مت �إيقافهم مبوجب مذكر�ت ق�صائية و�صل �إىل 1086 
�صخ�ص��ا، فيم��ا يقدر ع��دد �لنازحني �لذي��ن و�صل��و� �إىل خميمات يف 
عامري��ة �لفلوج��ة �إىل 12836 بينهم �أطفال ون�ص��اء ورجال.  وكان 
نائ��ب رئي�س جمل�س حمافظة �لأنبار فال��ح �لعي�صاوي قد �أعلن مطلع 
�لأ�صب��وع �جل��اري �حتج��از 180 �صخ�صا م��ن عنا�رش د�ع���س �أثناء 

خروجهم مع �ملدنيني من ق�صاء �لفلوجة.

حقيبة 

بغداد ــ متابعة

بغداد- متابعة

بغداد- متابعة

�أن  �لربملاني��ة،  �لإن�ص��ان  حق��وق  جلن��ة  �أك��دت    
"�لنتهاكات" �لتي حدثت باملناطق �ملحيطة بالفلوجة 
"فردي��ة"، ويف حني طالبت ب���رشورة تقدمي منفذيها 
�إىل �لعد�ل��ة لينال��و� �جل��ز�ء �لع��ادل �ل��ذي ي�صتحقونه، 
دع��ت لدعم �لنازح��ني و�إغاثتهم. وق��ال رئي�س �للجنة، 
�أر�ص��د �ل�صاحل��ي، �إن "�للجن��ة ز�رت �لنازحني �لفارين 
م��ن �لفلوج��ة رفقة حماف��ظ �لأنب��ار، �صهي��ب �لر�وي، 
و�أع�صاء م��ن جمل�س �ملحافظة، لاإطاع على ظروفهم 
�ل�صقاوي��ة".  �نته��اكات يف  ل��ه م��ن  وم��ا تعر�ص��و� 
و�أ�ص��اف �ل�صاحلي، �أن "�لنته��اكات �لتي تعر�س لها 
�لنازح��ون كانت ح��الت فردية من �أ�صخا���س �أ�صاوؤو� 
ل�صمع��ة �لقو�ت �ملقاتلة لتحري��ر �لفلوجة من ع�صابات 
د�ع���س �لإرهابي��ة"، مطالب��ًا ب���رشورة "تقدميه��م �إىل 

ي�صتحقون��ه".  �ل��ذي  �لع��ادل  �جل��ز�ء  لينال��و�  �لعد�ل��ة 
و�أو�ص��ح رئي���س �للجن��ة، �أن "�للجن��ة �لتحقيقي��ة �لتي 
�صكلها رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء، حيدر �لعبادي، م�صتمرة 
يف عملها لك�صف �مل�صيئني"، د�عيًا �إىل "دعم �لنازحني 
و�إغاثته��م و�حلف��اظ عل��ى ن�ص��وة �نت�ص��ار�ت �لق��و�ت 
�مل�صلحة �لعر�قية و�حل�صد �ل�صعبي و�لع�صائر ودعمهم". 
وكان جمل���س حمافظ��ة �لأنب��ار، �أعل��ن يف )�لر�بع من 
حزي��ر�ن 2016 �حلايل(، ع��ن ت�صكيل جل��ان للتحقيق 
ب�"�نته��اكات" �رتكب��ت خ��ال مع��ارك حتري��ر ق�صاء 
�لكرم��ة وحميط مدين��ة �لفلوجة، فيما �ك��د �أن عنا�رش 
من �حل�صد �ل�صعبي "متهمون بارتكابها". وكان حتالف 
�لق��وى �لعر�قية �تهم، يف،)�لر�بع من حزير�ن 2016(، 
�أي�ص��ًا جماع��ات م�صلحة منفلت��ة بارت��كاب �نتهاكات 
وجر�ئ��م قتل وخطف �صد �ملدني��ني �لفارين من مدينة 

�لفلوجة،

حقوق اإلنسان: االنتهاكات ضد النازحين 
بالفلوجة فردية 

بغداد- متابعة

 دع��ا وزي��ر �لنق��ل وكال��ة عب��د �حل�ص��ني عبطان، 
�ل�رشك��ة �لعام��ة للم�صافري��ن و�لوف��ود �ىل تطوير 
قدر�ته��ا مبا ينا�صب قدرة �ملو�طن �ملالية، وطالب 
�د�رة �ل�رشك��ة مبر�جعة �ل�صب��اب و�ملعوقات �لتي 
�دت خل�ص��ارة �ل�رشك��ة، يف ح��ني ع��زت �ل�رشك��ة 
خ�صارته��ا �ىل ع��دد �ملنت�صبني �ملرتف��ع "�لفائ�س 
ع��ن �حلاج��ة".  وذك��ر �ملكت��ب �لعامي ل��وز�رة 
�لنقل يف بيان، �ن "وزير �لنقل وكالة عبد �حل�صني 
عبط��ان، عقد �ليوم �جتماعا مع مدير عام �ل�رشكة 
�لعام��ة لنقل �مل�صافري��ن و�لوفود عب��د �هلل لعيبي 
باه���س وم��در�ء �لأق�ص��ام يف �ل�رشك��ة، بح�ص��ور 
مدير عام �لد�ئرة �لد�ري��ة و�ملالية ومدير �لد�ئرة 
�لقانوني��ة ومدير ق�صم �لعقود ومدير عام �لتخطيط 
و�ملتابع��ة ومعاون مدير مكت��ب �ملفت�س �لعام يف 

�ل��وز�رة". و��صاف �لبي��ان، يف "بد�ي��ة �لجتماع 
تقدم �لوزير ببالغ �صكره جلميع منت�صبي �ل�رشكة"، 
حاث��ا �ياهم عل��ى بذل �ملزي��د من �جله��ود خدمة 
للمو�طن��ني و��صهام��ا منه��م يف رفع ��ص��م و�صمعة 
�رشكته��م"، مطالب��ا ب�"مر�جعة �عماله��م للوقوف 
ع��ن  و�لبح��ث  �ل�رشك��ة  خ�ص��ارة  م�صبب��ات  عل��ى 
ط��رق م�رشوع��ة لت�صبح �رشك��ة ر�بح��ة تدريجيا، 
بالعتماد على مناف�صة �ل�صعار وتطوير �خلدمات 
ومب��ا يت��اءم وق��درة �ملو�ط��ن �ملادي��ة، و�لت��ي 
تقدمها �ل���رشكات �لناقلة �لخرى".  ودعا عبطان 
�ىل "���رشورة �لعمل عل��ى تقدمي �ف�ص��ل �لتقنيات 
�ن  مبين��ًا  للم�صافري��ن"،  �حل�صاري��ة  و�خلدم��ات 
"للجان��ب �لعام��ي و�لدعائ��ي �همي��ة بالغة يف 
هذ� �لطار". بح�صب �لبي��ان. و��صار �لبيان، �ىل �ن 
"مدير عام �ل�رشكة عبد �هلل لعيبي ذكر �ملعوقات 

�لتي �دت �ىل خ�صارة �ل�رشكة"، 

الشركة العامة لنقل المسافرين تعزو خسارتها 
إلى عدد المنتسبين "الفائض عن الحاجة"

بغداد- متابعة

الصحة تتلف أكثر من مليون 
و700 ألف لتر حليب فاسد

افتتاح مسبح االعظمية 
وتخصيص يومين للنساء فقط


