
�ش��ارك املئ��ات م��ن �شي��وخ الع�شائ��ر، يف تظاه��رة 
نظمته��ا اللجن��ة العليا حلل النزاع��ات الع�شائرية يف 
الب���رة قرب ديوان املحافظة احتجاجًا على تواجد 
ق��وة ع�شكرية تركية قرب املو�شل، وطالبوا مبقاطعة 
الب�شائ��ع الرتكية.  وقال رئي���س اللجنة ال�شيخ يعرب 
املحم��داوي يف حدي��ث �شحف��ي، اإن "املئ��ات م��ن 
�شيوخ الع�شائر وبع���س رجال الدين والطلبة �شاركوا 
يف التظاه��رة ال�شلمي��ة التي نظمته��ا اللجنة لرف�س 
االحت��ال الرتك��ي"، مبين��ًا اأن "مطالبن��ا تتلخ���س 
القن�شلي��ة  واإغ��اق  الرتكي��ة،  املنتج��ات  مبقاطع��ة 
الرتكي��ة يف الب�رة، كم��ا نطالب احلكوم��ة املحلية 
مبقاطع��ة امل�شوؤولني االأتراك، ف�ش��ًا عن ا�شدار قرار 

من جمل�س النواب يعترب تركيا دولة حمتلة".
ولف��ت املحمداوي اىل اأن "ما اأث��ار ا�شتغرابنا ال�شديد 
اأن ال اأح��د من امل�شوؤول��ني يف احلكومة املحلية خرج 
ال�شت��ام مطالبن��ا". م��ن جانبه، ق��ال اأح��د ال�شيوخ 
امل�شارك��ني يف التظاهرة حممد احلياتي ، اإن "�شيوخ 
الع�شائ��ر �شاركوا يف التظاهرة تعبرياً عن ا�شتنكارهم 
ال�شدي��د لتواج��د ق��وة ع�شكري��ة تركي��ة عل��ى اأرا���س 
عراقي��ة"، م�شيفًا اأن "االحتجاج��ات �شوف تتوا�شل 
حلني طرد تلك القوات، وعلى املجتمع الدويل التدخل 

لل�شغط على احلكومة الرتكية حتى ت�شحب قواتها".

نظم��ت نقاب��ة املحامني يف املثن��ى، وقف��ة احتجاجية يف 
مبن��ى حمكم��ة ا�شتئن��اف املثن��ى �ش��د التوغ��ل الرتكي يف 
الع��راق. وقال م�شدر مطلع، اإن "نقابة املحامني يف املثنى 
نظم��ت، وقفة احتجاجية يف مبنى حمكمة ا�شتئناف املثنى 
�ش��د التوغل الرتك��ي يف العراق". واأ�ش��اف، اأن "املحتجني 
ا�شتنك��روا االعتداء الرتكي عل��ى االأرا�ش��ي العراقية وعدوه 
م�شا�ش��ا ب�شيادة العراق وتطاوال عليه وعلى �شعبه واأر�شه". 
م��ن جانب��ه، ق��ال نقي��ب املحام��ي يف املحافظ��ة �شال��ح 
العب�ش��اوي، يف حدي��ث �شحف��ي، اإن "ه��ذه الوقف��ة تاأت��ي 
انطاق��ًا م��ن امل�شوؤولي��ة االأخاقي��ة للنقابة جت��اه القوات 
االأمنية واحل�شد ال�شعبي يف املعارك، الأ�شتعادة املو�شل من 

تنظيم داع�س االإرهابي".
واأ�شاف العب�شاوي، اأن "القانون الدوىل منع تدخل اي دولة 
يف �شوؤون الدول االأخرى يف حال وجود نزاعات م�شلحة يف 

تلك الدول".
ودع��ا النقيب، احلكومة املركزي��ة اىل "التحرك قانونيًا �شد 
اجلانب الرتك��ي ورفع دعاوى ق�شائية يف املحاكم الدولية 

الإجباره على االن�شحاب من داخل االأرا�شي العراقية".
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م��ن و�ش��ط �ش��وق ال�شورج��ة وحرك��ة التدفق 
على ���راء االأعام والراي��ات ، يقول التاجر 
يف �ش��وق ال�شورج��ة  )كاظ��م ال�شويل��ي( اإن 
اأغل��ب الب�شائع املوج��ودة يف ال�شوق حاليًا 
خا�ش��ة ب�شه��ر حم��رم نتيج��ة اإقب��ال النا�س 
عليها ما اأنع�س احلركة االقت�شادية. م�شيفا: 
تت�شم��ن  ال�ش��ني  م��ن  ب�شاع��ة  ا�شت��وردت 
الفت��ات ع��زاء وراي��ات فيه��ا �ش��ور لاإمام 
احل�ش��ني واأخي��ه العبا���س، واأخ��رى مكتوب��ة 
عليه��ا عبارات متج��د واقعة الط��ف، قيمتها 
تق��ارب ال���200 األ��ف دوالر. م�ش��ريا اإىل: اأن 
جت��اراً اآخري��ن ا�شت��وردوا ب�شائع م��ن اإيران 
كونه��ا مف�شل��ة يف ال�ش��وق عل��ى الرغ��م من 

ارتفاع �شعرها.
 على مقربة من خم��زن ال�شويلي ويف ال�شوق 
اخلا�شة بتج��ارة االأقم�شة يقف )التاجر علي 
ال�شاع��دي( اأم��ام حمله ال��ذي غ���س باأنواع 
االأقم�ش��ة )ال�شوداء(، ال�شاع��دي ذكر ان �شوق 
القما���س ت�شهد اإقبااًل كب��رياً �شواء من �شغار 
التج��ار اأم من املواطنني. مو�شحا: اأن الطلب 
ينح���ر حالي��ًا عل��ى القما�س االأ�ش��ود على 
اختاف جه��ات ا�شترياده كرتكيا واالإمارات 
املبيع��ات  اأن  ال�شاع��دي:  واك��د  وال�ش��ني. 
اليومي��ة م��ن االأقم�شة ال�شود ت�ش��ل اإىل اآالف 
االأمت��ار، ب�شع��ر يبداأ م��ن ثاث��ة االف دينار 
و�ش��وال اإىل 15 األ��ف دين��ار. ورغ��م تك��رار 
ال�ش��وؤال عن املبلغ الذي ا�شت��ورد به االأقم�شة 
مكتفي��ا  بال�شب��ط  عن��ه  االإف�ش��اح  رف���س 
بالق��ول اإنه يناهز ب�شع ع���رات االآالف من 

الدوالرات. 
 )ح�ش��ني املو�ش��وي( -�شاح��ب ك�ش��ك لبيع 
املخ�ش�ش��ة  وال�شي��وف  اجلاه��زة  املاب���س 
لاأطف��ال- ذك��ر: ان ال�ش��وق ت�شه��د انتعا�شًا 

غري م�شبوق ا�شطر التجار واأ�شحاب املحال 
واالأك�شاك اإىل متديد عملهم اإىل ما بعد الع�ر 
بع��د اأن كانوا يغلقون عند الثانية بعد الظهر. 
م�شيف��ا: اأن ماب���س االأطف��ال اجلاهزة ذات 
االل��وان ال�شود، كالد�شادي���س والزي الهندي، 
ف�شًا عن الزناجيل وال�شيوف التي ت�شتخدم 
يف التطب��ري خ��ال �شهر حمرم، ت�شه��د اإقبااًل 
كب��رياً. م�شتغرب��ا م��ن: ع��دم انتب��اه اجلهات 
املعني��ة وخا�ش��ة احلكومي��ة ال�شتثمار هذه 
املنا�شب��ة واحياء ال�شناع��ة الوطنية خا�شة 
الن�شيجي��ة واالقم�ش��ة الت��ي ت�شتهل��ك �شنويا 

مبالغ طائلة.
 �ش��وق املواد الغذائية خا�ش��ة احلبوب والرز 
انتع�ش��ت ه��ي االأخ��رى ب�شبب ك��رة مواكب 
الع��زاء الت��ي تق��وم بتقدمي خمتل��ف االأطعمة 
وبكمي��ات كب��رية ج��دا. به��ذا ال�ش��دد يق��ول 
تاج��ر املواد الغذائية يف �ش��وق جميلة )علي 
القري�ش��ي( اإن االإقب��ال كان كبريا على املواد 
الغذائي��ة كال��رز وال�شك��ر وال�ش��اي ونوم��ي 
الب�رة والع�شائر التي ت�شتخدم يف جمال�س 
العزاء العا�شورية. م�شيفا: اأن املواد الغذائية 
متوف��رة يف االأ�ش��واق بع��د اأن ق��ام التج��ار 
بتخزينه��ا منذ عدة اأ�شهر حت�شبًا لهذه االأيام. 
مو�شح��ا: ان اغل��ب التجار زاد م��ن الكميات 
الت��ي ي�شتوردها يف االي��ام العادية. مرجحا 
و�ش��ول مبالغ اال�شت��رياد اىل مئ��ات االآالف 
م��ن ال��دوالرات. ب��دوره، يق��ول التاج��ر يف 
�شوق جميل��ة )�شلمان ال�ش��وداين( اإن االإقبال 
ت�شاعف على انوع من املواد الغذائية كالرز 
واحلبوب. معربا ع��ن ا�شفه ال�شترياد كل تلك 
امل��واد الت��ي ميك��ن ان ينتج بع�شه��ا حمليا. 
داعيا: اجلهات احلكومي��ة املعنية اىل تدارك 
ه��ذا اخلل��ل "الذي يكل��ف االقت�ش��اد الوطني 

مبالغ طائلة تذهب للخارج".
 ال تقت�ر حركة ال�شوق خال ايام عا�شوراء 
عل��ى املاب�س وامل��واد الغذائي��ة ح�شب، فقد 
امتدت ل�ش��وق املوا�شي، كما يق��ول الق�شاب 
)جن��م  ال�ش��در  مبدين��ة  احل��ي  �ش��وق  يف 
القرغويل(: اإن املواطنني بداأوا ب�راء االأغنام 
واالأبق��ار قب��ل حل��ول �شه��ر حم��رم، لنحرها 
خ��ال اأيامه بح�شب ما تن��ذره كل عائلة، ما 
اأدى اإىل زي��ادة الطل��ب. مو�شحا: اأن مبيعات 
املحل منذ عيد االأ�شحى املبارك وحتى ايام 
عا�شوراء جتاوزت ال�)130( راأ�س غنم ف�شًا 
عن ع���رات العجول. متوقع��ا: اأن تت�شاعف 

املبيعات يوم العا�ر من حمرم. 
اأ�شع��ار املوا�ش��ي �شه��دت قف��زة  اأن  موؤك��دا: 
كب��رية، اإذ ارتفع �شعر راأ���س الغنم الواحد من 
)180( األ��ف دين��ار قب��ل عي��د االأ�شحى اإىل 
اأك��ر من )250( األف دينار. معتربا ذلك اأمراً 

طبيعيًا وفقًا لقاعدة العر�س والطلب.
النيابي��ة )ماج��دة  املالي��ة  اللجن��ة   ع�ش��و 
اأن  ينبغ��ي  اأن احلكوم��ة   : تق��ول  التميم��ي( 
ا�ش��وة  تط��ور قط��اع ال�شناع��ات ال�شغ��رية 
بباق��ي الدول التي يعتمد %50 من اإنتاجها 

االإجم��ايل املحلي على تلك ال�شناع��ات. 
متابع��ة: اإن احلكومة ينبغ��ي اأن تطور اأي�شًا 
املنزلي��ة  وامله��ن  الفلكلوري��ة  ال�شناع��ات 
االأي��دي  وت�شغي��ل  ال�ش��وق  حاج��ة  لتغطي��ة 
امل�شت��ورد  عل��ى  االعتم��اد  وع��دم  العامل��ة 
ال��ذي و�ش��ل اىل اأب�ش��ط االأم��ور وال�شناعات 
كم�شتق��ات االألب��ان واملخل��ات. م�شتغرب��ة: 
من ا�شترياد الفتات واأعام عا�شوراء وواقعة 
الط��ف م��ن ال�ش��ني. اذ عدتها نكت��ة �شخيفة 
وحالة مزعجة الأن مثل تلك املواد ينبغي اأن 

ت�شنع يف العراق.

انهيار متوقع لقطاعي التعليم والصحة في كردستان بسبب االضرابات و750 الف طالب مهددين بالرسوب
)الجورنال( تنفرد بنشر فصول الحكاية..

 م��ع اال�ش��ارة اىل ان نح��و 750 ال��ف طال��ب يف 
مدار�س كرد�شتان مهدد بالر�شوب اجلماعي.

فمحافظ��ة ال�شليماني��ة �شه��دت تظاه��رات كبرية 
للكوادر التدري�شي��ة ومنت�شبي املرور وامل�شارف 
واالطب��اء للمطالب��ة ب���رف رواتبه��م املتاأخرة 
من��ذ �شبعة ا�شه��ر والك�شف عن اي��رادات النفط يف 
حكوم��ة االقلي��م وال�رق��ات الت��ي حت�ش��ل لهذه 
االي��رادات، فيم��ا ا�ش��ار املتظاه��رون اىل انه��م 
�شيوا�شل��ون تظاهراته��م وا�رابه��م ع��ن الدوام 

الر�شمي حتى حتقيق مطالبهم.
وقال املتظاهر �شوان حممد ان الكوادر التدري�شية 
يف ال�شليماني��ة م�شتمرة يف اال�راب عن الدوام..
كام حكوم��ة االقلي��م امل�شيط��ر عليه��ا م��ن قبل 

احل��زب الدميقراطي الكرد�شتاين وعائلة البارزاين 
ال يعنين��ا فهي منذ ا�شهر توعدنا ب�رف الرواتب 
املتاأخ��رة دون ان ن��رى منه��ا �ش��يء، عليه��ا ان 
تخ��رج ام��وال النف��ط الت��ي تبيع��ه دون معرف��ة 

ايراداته اىل اين تذهب.
وا�شاف ان ا�شتمرار اال�راب �شيوؤدي اىل ر�شوب 
نح��و 750 ال��ف طال��ب يف مدار���س ال�شليمانية، 
ب�شبب تراكم الغياب��ات وعدم وجود دوام ر�شمي، 
ونحن نطالب احلكومة العراقية بالنظر اىل حالنا 
و�رف رواتبنا، فنح��ن �شئمنا من حكومة اقليم 
كرد�شتان التي تتقا�شم ايرادات النفط فيما بينها 

دون ان نرى منها �شيئا.
وبح�ش��ب مديري��ة تربي��ة ال�شليمانية ف��ان هناك 
نتيج��ة  مغلق��ة  املحافظ��ة  يف  مدر�ش��ة   1000
ا���راب الك��وادر التدري�شي��ة ع��ن ال��دوام لع��دم 
ا�شتامه��م رواتبه��م، م�ش��رية اىل ان نح��و ن�شف 

ملي��ون طالب مل يع��رف م�شريهم، بعد ان ا�رب 
اكر من ٣٧ الف معلم عن الدوام.

عل��ى  تقت���ر  مل  ال�شليماني��ة  يف  اال�راب��ات 
الك��وادر التدري�شي��ة، بل امت��دت اىل دوائر املرور 

وامل�شارف.
التظاه��رات  خ��ط  اىل  دخ��ل  ال�شح��ي  القط��اع 
واال�رابات، وقال احد اطباء م�شت�شفى الطوارى 
يف اربي��ل ان اال�راب عن العم��ل احد اخليارات 
الت��ي �شيلجاأ له��ا االطباء يف ح��ال ا�شتمرار عدم 
���رف رواتبهم، م�شريا اىل ان الكثري من االطباء 
تركوا العم��ل يف م�شت�شفيات املحافظة للعمل يف 
القط��اع اخلا���س او الهج��رة اىل خ��ارج االقلي��م 

ب�شبب ذلك وهذا يهدد قطاع ال�شحة يف االقليم.
وت�ش��ري التقاري��ر اىل انخفا���س ع��دد االطباء يف 
حمافظ��ة دهوك اي�شا، حي��ث ا�شبح هناك طبيب 
مقي��م واح��د يف كل اربع��ة طواب��ق للم�شت�شف��ى 

ويفرت���س ان يك��ون هن��اك 16 طبيب��ا، فيم��ا مت 
عق��رة  ق�ش��اءي  م�شت�شفي��ات يف  ثاث��ة  اغ��اق 
وزاخ��و، كم��ا �شيت��م اغ��اق العدي��د م��ن املراكز 
واالق�شام الطبي��ة، لنقل العاملني يف هذه املراكز 
وامل�شت�شفي��ات اىل م�شت�شفيات اأخ��رى تعاين من 

النق�س ب�شبب كرة هجرة االطباء.
كتل��ة التغي��ري الربملاني��ة طالب��ت باال���راع يف 
تفعي��ل عمل جلنة متابعة روات��ب موظفي االقليم 
امل�شكل��ة موؤخرا م��ن قبل الربملان، وق��ال رئي�س 
الكتل��ة كاوه حمم��د ان عل��ى اللجن��ة املبا���رة 
الواق��ع  عل��ى  باالط��اع  القي��ام  و  مبهامه��ا 
يعي�ش��ه  ال��ذي  املري��ر  املعي�ش��ي  و  االقت�ش��ادي 
مواطني اقليم كرد�شتان، ب�شبب تاأخريدفع رواتب 
املوظف��ني والف�شاد املايل و انع��دام ال�شفافية يف 

قطاعي النفط والوارادت يف االقليم.
نيجرف��ان  كرد�شت��ان  اقلي��م  حكوم��ة  رئي���س 

الب��ارزاين دعا املوظف��ني اىل ال�شرب يف مو�شوع 
تاأخري توزي��ع الرواتب، وق��ال ان حكومة االقليم 
اتفقت على �شمان جميع حقوق املوظفني، ودفع 

اموالهم املدخرة لدى احلكومة.
االتهام��ات ال تقت���ر بالف�ش��اد مل تقت���ر على 
احل��زب الدميقراط��ي الكرد�شت��اين ال��ذي يتزع��م 
حكوم��ة االقليم، ب��ل امتدت اىل االحت��اد الوطني 
الكرد�شت��اين بزعام��ة رئي�س اجلمهوري��ة ال�شابق 
ج��ال الطالباين، حي��ث اتهم النائ��ب يف برملان 
كورد�شت��ان ع��ن حركة التغيري عل��ي حمه �شالح 
جمل�س املحافظة امل�شيط��ر عليه حزب الطالباين 
ب�رف مبلغ )60-50 ( مليار دينار �شهريًا من 
اأم��وال االي��رادات الداخلية ملحافظ��ة ال�شليمانية 
التحقي��ق يف  اىل  داعي��ا  غ��ري معروف��ة،  بط��رق 
الي��ة �رف هذه االم��وال ومل��اذا مل يتم �رفها 

كرواتب ملوظفي الدولة.

بغداد- حيدر حسين

مل تفلح دعوة رئي�س حكومة 
اقليم كرد�ستان نيجرفان 

البارزاين اىل املوظفني بال�سرب 
على التاأخري احلا�سل يف توزيع 

رواتبهم، بايقاف التظاهرات 
واال�سرابات يف حمافظات 

االقليم وخا�سة ال�سليمانية التي 
�سهدت تظاهرات وا�سرابات عن 
الدوام، يراها مراقبون قد تهدد 

بانهيار قطاعي ال�سحة والتعليم 
يف االقليم عن قريب.

مع حلول ذكرى عا�سوراء 
واأحداث واقعة الطف من كل 
عام، ت�سهد االأ�سواق املحلية 

حركة ون�ساطا ملحوظني 
خا�سة يف ا�سواق اجلملة 

اخلا�سة باملواد الغذائية 
كاحلبوب والرز على وجه 

التحديد، مثلما ي�سهد �سوق 
املوا�سي حتركًا اآخر، كما 

تن�سط حركة التب�سع وال�سراء 
يف �سوق االأقم�سة على املالب�س 

ال�سوداء، ناهيك عن االإقبال 
الكبري على �سراء االأعالم 

والرايات اخلا�سة مبنا�سبة 
عا�سوراء.

إرسال مساعدات غذائية الى مركز استقبال 
العوائل في الفلوجة

التعليم تعلن استئناف الدوام والدراسة في جامعة االنبار

الحكم بحبس مديرة التسجيل العقاري السابقة في كربالء المقدسة

التجار يستوردون اغلب بضائعهم من الخارج على حساب المنتج المحلي!
مع حلول شهري محرم وصفر ..

بغ��داد � متابعة: اأعلن��ت وزارة التجارة، عن اإر�ش��ال وجبتني من امل�شاعدات 
الغذائية اىل مركز ا�شتقبال العوائل يف الفلوجة.

وقال مدير عام ال�ركة العامة لت�شنيع احلبوب طه يا�شني عبا�س يف بيان 
�شحف��ي، اإن "تنفي��ذاً لتوجيهات وزي��ر التجارة �شلمان اجلميل��ي مت ار�شال 
وجبت��ني م��ن امل�شاعدات الغذائي��ة )ال�شمون والطح��ني( اىل مركز ا�شتقبال 
العوائ��ل يف الفلوج��ة". واأ�شاف عبا�س، اأن "الوجبات التي مت ار�شالها متثل 
الوجب��ات الرابعة واخلام�شة من امل�شاعدات خ��ال ال�شهر والتي مت ار�شالها 
اىل العوائ��ل النازح��ة مبركز اال�شتقبال يف الفلوجة بلغ��ت 20 األف �شمونة 
م��ن اف��ران الكاظمي��ة وبغ��داد احلكومي��ة و1500 كي�س طحني م��ن انتاج 

مطحنة الدورة احلكومية مت ار�شالها بوا�شطة ا�شطول نقل ال�ركة".
واأ�ش��ار اىل، اأن "ال�رك��ة ملتزم��ة بتجهي��ز العوائ��ل النازح��ة بامل�شاعدات 
الغذائي��ة وح�ش��ب توجيهات ال��وزارة، ف�شا ع��ن جتهيز احل�ش���س املقررة 

ل�شالح البطاقة التموينية يف عموم الباد".

بغداد � متابعة: اأعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، عن عودة الدوام 
اىل جامعة االنبار يف الرمادي وا�شتئناف الدرا�شة فيها.

وق��ال الوزي��ر عبد ال��رزاق العي�ش��ى يف كلمته خ��ال حفل ر�شم��ي الفتتاح 
جامعة االنبار ، اإن "الوزارة لن ت�شمح باأْن تكون اجلامعُة م�رحا للمزايدات 

كي ال يراهن االأعداء على ا�شتغال الثغرات ومترير اأهدافهم املغر�شة".
واأ�ش��اف، انه "حان وقُت �شداِد الدين لدم��اِء ال�شهداِء ولت�شحياِت العراقيني 
وعلينا اأن ننه�َس باجلامعِة وجنعلها مركَز ا�شعاع يحت�شن اجلميع وي�شتغُل 

على هدف اأ�شمه العراق".
وتاب��ع العي�ش��ى، اأن��ه "يف الوق��ت ال��ذي نحتف��ل فيه بع��ودة نب���س احلياِة 
اجلامعي��ة يف االنبار البد من التذكرِي باأن كل خمططاِت العدو بالعزف على 

الوتِر الطائفي قد باءْت بالف�شل".
وب��ني الوزي��ر، اأن "جامع��ة االنب��ار اأريد له��ا اأن تتخل��َف عن م�ش��ريِة العلم 
واملعرفة مثلما اأُريَد الأهلها اأن ي�شجنوا خارج احلياة"، الفتا اىل اأن "�شواعِد 
االأبط��ال م��ن الق��واِت االأمنية واحل�ش��د ِال�شعبي واأبن��اِء الع�شائر، ق��د اأعادت 

االأنبار اىل ح�شن الفراتني من جديد".

��ة بق�شايا النزاه��ة واجلرمية  بغ��داد � متابع��ة: اأ�ش��درت حمكم��ة اجلنح املخت�شَّ
��ة وغ�شي��ل االأم��وال حكم��ًا غيابي��ًا باحلب���س بح��قِّ مدي��رة الت�شجيل  االقت�شاديَّ
العقاري ال�شابقة مبحافظ��ة كرباء املقدَّ�شة. واأفادت دائرة التحقيقات يف هياأة 
النزاهة وفق بيان �شحفي،باأنَّ "املحكمة ق�شت بحب�س املدانة )ح.م.ج( ا�شتناداً 
ة )331( من قانون العقوب��ات، ُمنوِّهًة ب�ش��دور اأحكاٍم �شابقٍة  اإىل اأح��كام امل��ادَّ

بحقِّ ذات املدانة تتعلَّق بق�شايا اأخرى �شدرت فيها اأحكاٌم باحلب�س".
واأو�شحت الدائرة، اأنَّ "املدانة الهاربة، التي كانت ت�شغل من�شب مديرة الت�شجيل 
ة  العق��اري يف حمافظة كرباء �شابقًا، اأقدمت خال ُمدَّة توليها امل�شوؤوليَّة العامَّ
ة  رٍة الأح��د ال�شجات رغم وجود ال�شج��ل االأ�شليِّ يف مديريَّ عل��ى طلب ن�شٍخ ُم�شوَّ
ٍة على  ى اإىل اإ�شافة قي��وٍد وهميَّ ��ا اأدَّ الت�شجي��ل العق��اري يف كرب��اء امُلقدَّ�شة ممَّ

العقارات".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

اأك��دت وزارة الزراع��ة، اإنه��ا تعم��ل بالتع��اون مع 
البحثي��ة  املج��االت  الف��او يف خمتل��ف  منظم��ة 
واالإر�شادي��ة لتوف��ري من��اخ اآمن يف الع��راق. فيما 
ك�شفت املنظمة عن وجود مليون و600 األف طفل 

يعانون التق�شف نتيجة املناخ.
وقال الوزي��ر فاح الزيدان، خ��ال موؤمتر منظمة 
الف��او ال��ذي عق��د يف بغ��داد ، اإن "منظم��ة الف��او 

ت�شتطي��ع دع��م العراق يف جم��ال املن��اخ"، مبينا 
اأن "ال��وزارة عمل��ت م�شاريع كبرية م��ع الفاو رغم 
التعقي��دات االأمنية". واأ�شاف، اأن "املنظمة فتحت 
مكتبه��ا يف بغ��داد دالل��ة عل��ى اأهمي��ة املناخ يف 
الزراع��ة"، مو�شح��ا ان��ه "يج��ري التع��اون معها 
يف جميع املجاالت البحثي��ة واالإر�شادية، لتوفري 
من��اخ ام��ن يف الع��راق". م��ن جانبه، ق��ال ممثل 
منظم��ة الف��او يف الع��راق فا�ش��ل الزعب��ي، اإننا " 
نحتف��ل بيوم الغ��ذاء العامل��ي وال��ذي يتزامن مع 

الذك��رى 71 لتاأ�شي���س املنظم��ة"، م�ش��ريا اىل اأنه 
"هن��اك الكث��ري م��ن العوائل تعي���س يف املناطق 
الريفي��ة ويتحمل��ون تغ��ريات املن��اخ". واأ�ش��اف 
الزعب��ي، اأن "ملي��ون و600 األف طف��ل يف العراق 
يعان��ون التق�ش��ف نتيج��ة املن��اخ"، الفت��ا اىل اأن 
"املنظم��ة تعمل م��ن خال الت�ش��اور مع حكومة 
الع��راق م��ن اج��ل تكثيف اجله��ود لتحقي��ق االأمن 
وزارة  يف  الباح��ث  قال��ت  ذل��ك،  اىل  الغذائ��ي". 
التخطيط اأ�شيل ناظم خال املوؤمتر، اأن "املراأة يف 

االأهوار حتتاج اىل دعم يف خطة التنمية من خال 
اخلطة اال�شترتاتيجية من عام 2013 اىل 2017". 
واأ�شافت ناظم، انه "يجب ا�شتغال القوانني التي 
متكن املراأة م��ن م�شاواتها مع الرجل يف ع�شوية 
اجلمعي��ات الفاحية، ف�شا ع��ن ا�شتغال االأر�س 
للزراعة". وتابع��ت، اأن "الن�شاء يف االأهوار تعي�س 
حي��اة مرهقة من خال ال�شغوط��ات يف االأعراف 
رغم اإنها تعمل يف جمال الزراعة وال�شيد وغريها 

من املهام، اإال اإنها ينظر لها نظرة �شيقة".

منظمة الفاو : مليون و600 الف طفل يعانون نتيجة المناخ
بغداد ـ متابعة 

تظاهرة عشائرية وسط البصرة احتجاجًا 
على التواجد التركي في نينوى

محامو المثنى يهددون برفع دعاوى 
في المحاكم الدولية ضد تركيا


