
اأعلن��ت وزارة الزراع��ة، الثالث��اء، ا�ستم��رار العمل بنظام 
الفرز االلكرتوين للمر�سحني املقبولني يف تعيينات دائرة 
البحوث الزراعية ودائرة الب�ستنة والغابات ودائرة الرثوة 

احليوانية.
وذك��رت الوزارة يف بيان، ان��ه ، بعد اعالن وزارة الزراعة 
ع��ن توف��ر درجات �ساغ��رة نتيج��ة حركة امل��الك خالل 
االي��ام املا�سي��ة و بع��د انته��اء التدقي��ق والتعدي��ل يف 
االعرتا�س��ات الت��ي قدمت من قب��ل املعرت�س��ني والذين 
مل تظه��ر ا�سمائهم كمقبولني ا�س��درت وزارة الزراعة امر 
املر�سح��ني للتعي��ني يوم ام���س لكل م��ن دائ��رة البيطرة 
وامل��الكات لتابع��ة لها يف بغ��داد واملحافظ��ات ودائرة 

التجهيزات الزراعية وفروعها ومديرية زراعة كركوك.
واأ�س��ارت اىل ان نظام الفرز املعتم��د و الذي ا�رشف عليه 
مبا���رشة الدكتور مه��دي �سهر اجلب��وري الوكيل االداري 
لل��وزارة يقوم على احت�ساب نق��اط املفا�سلة االعلى بني 
املر�سح��ني الذين قدموا م�سبقا ا�ستمارة التعيينات والتي 
ق��ام ق�سم احلا�سب��ة باإدخالها برجمي��ا يف النظام بنف�س 
البيان��ات التي قد مليت من قب��ل املتقدم للتعيني' . لفتت 
ان 'ا�ستمارات املتقدمني للتعيني خالل فرتة التقدمي التي 
انتهت ام�س بلغت اكرث من 3000 ا�ستمارة والزال العمل 
ج��ار عل��ى ادخالها الكرتوني��ًا يف نظام الف��رز ومن قبل 

موظفني اخت�سا�س بالربجمة والهند�سة االلكرتونية' .

توقعت الهي��اأة العامة لالأنواء اجلوي��ة والر�سد الزلزايل، 
الثالث��اء، اأن يك��ون الطق���س �سح��وا م�سحوب��ا بالغيوم 

االأيام املقبلة، ودرجات احلرارة ت�سجل 13ْم.
وقال��ت الهي��اأة يف بي��ان �سحف��ي، اإن "طق���س اليوم يف 
امط��ار  بت�ساق��ط  م�سح��وب  غائ��م  ال�سمالي��ة  املنطق��ة 
متو�سط��ة اىل غزي��رة ال�س��دة �سباح��ا يتح�س��ن تدريجيا 
خ��الل النهار ب�سبب تاأثرها بامت��داد منخف�س جوي من 
�رشق البحر املتو�سط، ويف املنطقتني الو�سطى واجلنوبية 
�سحو مع قطع من الغيوم لتاأثرهما بامتداد مرتفع جوي 
م��ن �سم��ال افريقيا". واأ�س��اف البيان، درج��ات احلرارة 
تنخف���س اىل 13ْم، والري��اح متغ��رة االجت��اه خفيف��ة 
ال�رشعة 10-5 كم/���س يف املنطقة ال�سمالية و �سمالية 
غربي��ة خفيفة اىل معتدلة ال�رشع��ة 20-10 كم/�س يف 
املنطقتني الو�سطى واجلنوبية، ومدى الروؤية 10-8 كم 

ويف املطر 7-5 كم".
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، وكذل��ك ط��وال �سنوات االحت��الل االإنكلي��زي التي 
ترك��ت على املجتم��ع اثارها، باالإ�ساف��ة اىل كون 
الع��راق بلدا متن��وع االأدي��ان، كان للم�سيحية فيها 

وجود كبر جدا قبل االإ�سالمية احلالية.
يف  تكت��ب  االأوىل،  وللم��رة  االأجنبي��ة  ال�سح��ف 
عناوينه��ا ا�س��م العراق مقرتنا باحتف��االت واجواء 
فرح، بعد �سنوات م��ن ارتباط ا�سمه باأنباء احلروب 
والدمار والت�سارع االأهل��ي وال�سيا�سي، ليكون هذا 
العام رمب��ا، مقدمة متفائلة عل��ى ال�سعيد اخلا�س 
بالعراقي��ني والع��ام للع��امل، بان�سب��اب االهتم��ام 
نح��و جان��ب اخر من الع��راق، كان اىل ف��رتة قريبة 
معت��م اإعالمي��ا. اأ�سج��ار املي��الد يت��م �رشائها االن 
م��ن قب��ل العوائ��ل العراقي��ة ب�س��كل مكث��ف، حي��ث 
افرت�س��ت االأر�سفة اأ�سجار املي��الد، وغطت اوراقها 
واجه��ات املح��الت، حت��ى يف اك��رث امل��دن تدين��ا 
واك��رث املحافظ��ات العراقية انغالق��ا، لتم�سي �سمة 
عامة ت�س��ود خاللها روح اأعياد راأ���س ال�سنة، حيث 
ينظ��ر العراقيون اىل هذه املنا�سبة على انها م�سدر 
ف��رح وتف��اوؤل يف اب�سطه��ا، وانها فر�س��ة للتقارب 
والتاأكي��د على وح��دة املجتمع يف و�سفه��ا العام، 
خ�سو�س��ا م��ع املوج��ة اجلدي��دة م��ن املواطن��ني 
املقبلني على امليالد، ب�سكل غر معتاد، بني رجال 
اعمال يتربعون باأ�سجار عمالقة كالتي و�سعت يف 
منطقة الكرادة امام احدى املوالت املحلية، وافراد 
ي�س��رتون الزين��ة ويعلقوه��ا يف كل م��كان تطال��ه 
اأيديه��م كما ه��و امل�سهد الع��ام يف االحياء واملدن 

العراقية، حتى الفقرة منها.
�سب��ى احمد، اح��دى املتب�سع��ات الأعي��اد امليالد، 
اك��دت ب��اأن احتفاالت راأ�س ال�سن��ة "هي متثيل حي 
للمحبة وال�سالم بني اأبناء ال�سعب العراقي"، متمنية 
ان يعود م�سيحيو وباق��ي اعراق واديان العراق اىل 
بالدهم، ليعي�سوا حي��اة هادئة وطبيعية كما تظهر 
الأي ناظ��ر، فيم��ا �رشح عم��ار ح�سني، اح��د كوادر 
البي��ع يف م��ول "�ساما"، باأن الغالبي��ة ممن ا�سرتوا 
جتهي��زات عي��د املي��الد ول��وازم االحتف��ال كان��وا 
م�سلم��ني، وه��ي العادة من كل ع��ام، اال ان االقبال 

عليه��ا �سهد ه��ذا العام زيادة ت�س��ل اىل اال�سعاف، 
"امل�سلم��ون  اأك��د  عم��ار  ج��دا.  كب��رة  وبكمي��ات 
ي�سارك��ون احتف��االت اقرانه��م امل�سيحي��ني يف كل 
ع��ام، التهمي���س �سد غ��ر امل�سلم��ني يف العراق مل 
ي�سبب��ه امل�سلم��ون، امن��ا كاره��وا الع��راق". ياأت��ي 
ه��ذا يف الوقت الذي تتل��ون فيه احتف��االت العراق 
املبهج��ة اىل الدرج��ة غ��ر املعت��ادة، ب�س��يء م��ن 
احل��زن ب�سب��ب اخل�سائ��ر الت��ي عاناه��ا العراقيون 
على ي��د التنظيم املتهاوي، خ�سو�س��ا امل�سيحيون 
منهم، مم��ن و�سل املغرتبون منه��م يف زيارة ذات 
حماي��ة م�سددة ج��دا اىل مدينة "برطل��ة" املقد�سة، 
الأداء منا�سك احلج امل�سيحي، وهم ميرون على اثار 

الدمار التي �سببها تنظيم داع�س للعراق و�سعبه.
عل��ى اجلانب االخ��ر، فان ب��ني ركام احلطام تنموا 
�سج��رة املي��الد لتبل��غ اوراقه��ا خ�رشته��ا خ��الل 
اأي��ام، حي��ث اق��ام العراقي��ون م��ن �س��كان مدين��ة 
املو�س��ل، الت��ي حتول��ت اىل �ساح��ة معرك��ة ب��ني 
الق��وات العراقي��ة املتقدم��ة وحلفائه��ا، ومن تبقى 

م��ن عنا�رش التنظي��م، احتفاالت �سغ��رة مبنا�سبة 
املي��الد وراأ���س ال�سن��ة، ع��رب و�س��ع االأ�سج��ار يف 
مناطق اال�ستباك وعلى االزق��ة وال�سوارع املدمرة، 
يف ر�سال��ة وا�سح��ة اىل تنظي��م داع���س، تثبت لهم 
عجزهم عن النيل من وح��دة اأبناء ال�سعب العراقي، 
وتلون اطياف��ه ومكوناته، وخ�سارت��ه التي و�سلت 
اىل احل��د ال��ذي مل ي�ستطع مع��ه حت��ى التاأثر على 
عزمه��م ورغبته��م باالحتف��ال رغم كل م��ا اأ�ساب 
مدنهم. ال�سحف االأجنبية تناولت انباء ن�رش اأ�سجار 
املي��الد يف مدينة املو�سل وعل��ى اأطراف اجلبهات 
وقرب الق��رى والق�سب��ات وحتى االزق��ة واالحياء 
التي ت��دور فيها املع��ارك، دون ان تتع��رف اىل ان 
اجله��ة او االأ�سخا�س الذين قام��وا بو�سع االأ�سجار 
حي��ث ما زال��وا جمهول��ني اىل االن، يف الوقت الذي 
اك��دت في��ه، بان هذه املب��ادرة �ستغ�س��ب حتما ما 
تبق��ى من عنا���رش التنظيم، خ�سو�س��ا وانهم على 
مقرب��ة كفاية لروؤي��ة اأ�سجار املي��الد واالحتفاالت 

التي حولها تقام.

عندما تكون حرية القلم مكلفة.. 

تفاصيل اختطاف أفراح شوقي .. وانتظار مرتقب لنتائج اللجنة التحقيقية

وبح�س��ب اأ���رشة ال�سحفي��ة واأوالده��ا الذي��ن كان��وا �ساهدين على 
عملي��ة االختطاف ، ان الق��وة مكونة من نح��و 13 عن�رشا ترتدي 
زي��ا مدنيا وت�ستق��ل �سيارتني نوع تويوتا )بي��ك اب( بدون ارقام، 
داهم��ت املن��زل بطريقة وح�سي��ة، بعد ان قيدوا ي��دّي يو�سف ابنها 
االأكرب ال��ذي فتح لهم الباب بعد ان اخربوه انهم من اال�ستخبارات 
، دخل��وا اىل املنزل وب��داأوا بالتحقيق مع افراح ملدة خم�س دقائق 
وعل��ى اأثر ال�سجة الت��ي ح�سلت جاء �سقيق زوجها الذي ي�سكن يف 
املنزل املجاور لها وح��ني طالبهم بالك�سف عن هوياتهم واجلهة 
الت��ي �سيقت��ادون افراح اليه��ا اأعتدوا علي��ه بال���رشب ، اأّذ مل يكن 
زوجه��ا متواجدا خ��الل احلادث، يف ح��ني انت�رش اف��راد الع�سابة 
داخ��ل املنزلني، فُعزلت اف��راح عن اطفالها، واقت��ادوا اجلميع اىل 
داخ��ل املنزل موجهني عليهم ال�سالح با�ستثن��اء افراح التي بقيت 

معهم وبعد تفتي�س املنزل  خطفت اىل جهة جمهولة.
يق��ول يو�سف ابن املختطفة، ربطوا ي��دّي بعد ان فتحت لهم الباب 
ف��ور اجابتهم باأنهم قوة من اال�ستخبارات ودخلوا اىل البيت بحثا 
ع��ن والدت��ي �ساألوه��ا هل انت اف��راح �سوق��ي؟ واأجاب��ت بالتاأكيد 
�ساألوها بعد ذلك عن هاتفها ثم اخذوه مع جميع الهواتف االأخرى.
متابع��ا ، مل ي�سمح��وا يل ان اتبعه��م واغلق��وا الباب بع��د ان اخذوا 
والدت��ي ا�ستطع��ت ان افت��ح الب��اب وارك���س م�رشع��ا يف حماولة 
الن ا�ساه��د �سي��ارات اخلاطف��ني كانت �سيارتني من ن��وع بيك اب 
)تويوت��ا( بي�ساء من غر اأرقام .  وذكرت ا�رشة افراح ان الع�سابة 

�رشق��ت كل مقتنياته��ا م��ن ذه��ب والبت��وب وام��وال باالإ�ساف��ة 
اىل امل�ستم�س��كات الر�سمي��ة، واقت��ادت �سيارته��ا ال�سخ�سي��ة بع��د 
اال�ستي��الء على مفاتيحها. كتب ال�سحفي منتظر نا�رش يف تدوين 
عل��ى �سفحت��ه ال�سخ�سية يف موق��ع في�سب��وك : "احلكومة مطالبة 
باالإ�رشاع يف الك�سف عن م�سر �سوقي ملا �سيرتكه اأمر االختطاف 

من اأثر �سلبي على احلريات ال�سحفية يف العراق".
فيم��ا قال اخلبر يف �س��وؤون اجلماعات امل�سلح��ة ه�سام الها�سمي 
"ان جهة جمهولة قامت بخطف ال�سحفية العراقية افراح �سوقي 
القي�س��ي؛ ومل ي�س��در اي تعلي��ق حكوم��ي امني بخ�سو���س عملية 
اخلط��ف، وحتى الق��وة االأمني��ة املا�سك��ة لقاطع منطق��ة ال�سيدية 
والتاب��ع لقواط��ع عمليات بغ��داد مل ي�سدر منه��م اي تاأكيد او نفي 

رغم ا�ستهار اخلرب وتاأكيده من عائلتها".
وكتب��ت ال�سحفي��ة منى كاظ��م على �سفحته��ا ، " يف اأ�سوء حادث 
انته��اك حلق��وق االن�سان يختم في��ه عام احلزن العراق��ي ، بدورنا 
نحمل اجله��ات احلكومية م�سوؤولية متابع��ة ق�سيتها .كذلك ن�سدد 
عل��ى دور اال�رشة ال�سحفية ومنظم��ات املجتمع املدين والتيارات 
املدني��ة . وكان��ت �سوقي ن�رشت مقاال يف �سفحته��ا على في�سبوك 
حم��ل عنوان ا�ستهتار ال�س��الح يف احلرم املدر�س��ي! وجاء فيه انه 
"لي���س اأب�سع من حادث يف بلد ا�سواأ من اإهانة املعلم الذي “كاد 
ان يك��ون ر�سوال”. ولي���س هناك من �سوء اأكرث م��ن ا�ستهتار حملة 

ال�سالح فيها."
وتناول��ت يف املق��ال م��ا تعر�س��ت ل��ه مدي��رة مدر�س��ة يف مدينة 
النا�رشية مبحافظة ذي ق��ار من قبل اأحد �سباط وزارة الداخلية، 
وخل�س��ت اىل التاأكيد على ان كل ما يح�سل هو ثمار �سياع هيبة 

الدول��ة امام نفوذ االخري��ن واذا ارادت الدولة ان حتفظ نف�سها من 
الرتاج��ع عليه��ا حما�سبة كل م��ن ي�ستخدم ال�س��الح يف غر مكانه 
وب��ال وج��ه قانوين، واع��ادة هيبة املعل��م واملدر�س��ة باعتبارهما 

االكرث قدا�سة بعد بيوت اهلل.
م��ن جانبه وج��ه رئي�س جمل���س ال��وزراء الدكتور حي��در العبادي 
االجه��زة االمني��ة بالك�سف الفوري ع��ن مالب�س��ات احلادثة وبذل 
اق�س��ى اجلهود م��ن اجل انق��اذ حياتها واحلفاظ عل��ى �سالمتها ، 
ومالحقة اية جهة يثبت تورطها بارتكاب هذه اجلرمية وا�ستهداف 

امن املواطنني وترهيب ال�سحفيني .
كم��ا  �سدد زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقت��دى ال�سدر، على توفر 
احلماي��ة والدع��م لل�سحفي��ني، وق��ال بي��ان لنقاب��ة ال�سحفي��ني 
العراقي��ني اإن "ال�س��در زار نقاب��ة ال�سحفي��ني يف بغ��داد والتق��ى 
نقيبه��ا موؤي��د الالم��ي رئي���س احت��اد ال�سحفي��ني الع��رب وطالب 

باإطالق �رشاح ال�سحفية املختطفة."
م��ن جهة اأخ��رى ادان حمافظ بغ��داد علي حم�س��ن التميمي عملية 
اختط��اف ال�سحفي��ة العراقية افراح �سوق��ي ، وطالب بفتح حتقيق 

فوري باحلادثة . 
وقال التميم��ي يف بيان له،" مرة اخرى قامت جهات خارجة عن 
كل االع��راف القانونية واالخالقي��ة واالجتماعية بعملية ارهابية 
دنيئ��ة مدينا ه��ذا ال�سلوك الهمجي واملمار�س��ات التي تريد تكميم 

االفواه والت�سييق على حرية ال�سحفيني ". 
وعل��ى �سعيد مت�سل ادان موفق الربيع��ي عملية االختطاف وقال 
يف بي��ان له ، "ان مثل ه��ذه اجلرائم تنتهك كل االعراف االعالمية 
والقانوني��ة واالخالقي��ة واالجتماعي��ة الأنه��ا عم��ل اجرامي وفق 

كل املقايي���س واأك��د ادانت��ه لتكميم االفواه والت�سيي��ق على حرية 
ال�سحفيني واالعالميني .

فيم��ا اأك��دت عملي��ات بغ��داد اأنه��ا �سكل��ت فريق عم��ل م�سرتك يف 
عملي��ات بغ��داد للتحقي��ق يف حادث��ة االختط��اف بالتن�سي��ق مع 
اال�ستخباري��ة  واالجه��زة  لالأر���س  املا�سك��ة  االمني��ة  االجه��زة 
وال�سان��دة ، و�سيتم االعالن عن نتائج هذا التحقيق ، كما ان قيادة 
عملي��ات بغ��داد تدعو اجلمي��ع اىل االدالء باأي معلوم��ات تفيد يف 
�س��ر عملية التحقيق، من جانبها �سكل��ت وزارة الداخلية جلنة من 

�سباط اكفاء للتحقيق يف عملية االختطاف. 
كما ا�ستنكر حتالف ا�سالحيون اختطاف ال�سحفية افراح �سوقي ، 
وحمل اجلهات االمنية وال�سلطات احلكومية كامل امل�سوؤولية ، عن 

اختطاف الزميلة افراح �سوقي وم�سرها وعائلتها.
معت��ربا اختطافه��ا تهديدا حقيقيا ل��كل الو�س��ط االعالمي خا�سة 
وان �سوق��ي �سبق له��ا انتقاد جهات متنفذة ع��رب كتاباتها وتلقت 
اث��ر ذلك العديد من التهدي��دات بالقتل . جمعي��ة الدفاع عن حرية 
ال�سحاف��ة يف الع��راق، تدع��و رئي�س ال��وزراء القائد الع��ام للقوات 
امل�سلح��ة مبحا�سبة القوات االأمنية املتواج��دة يف منطقة ال�سيدية 
ف��ورا، والت��ي مل حت��رك �ساكن��ا عل��ى الرغم م��ن م��رور اخلاطفني 
ع��رب ال�سيط��رات الثابتة على حميط مداخل وخم��ارج حي ال�سيدية 
باأ�سكاله��م امللثم��ة، و�سياراته��م الت��ي ال حتم��ل اية ارق��ام. يذكر 
ان جمموع��ة م��ن النا�سط��ني االإعالمي��ني واملثقف��ني والفنان��ني، 
نظم��ت ام���س  ، يف ال�ساع��ة اخلام�سة ع�رشاً، وقف��ة احتجاجية يف 
�ساح��ة كهرمانة بالكرادة، للمطالبة باإط��الق �رشاح اأفراح �سوقي، 

وحما�سبة املتورطني بهذا الفعل االجرامي.

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

فيما يقارب ال�صاعة العا�صرة والن�صف 
م�صاًء من ليل الأثنني , وو�صط 

�صرخات اأطفالها وذويها من جهة 
وغياب اأ�صوات اجلهات الأمنية من 
جهة اأخرى , اختطفت قوة جمهولة 

تدعي انها من ال�صتخبارات ال�صحفية 
جمهول  مكان  �صوقي" اىل  "افراح 

-حتى الآن- , ل لذنب �صوى انها 
قررت ان تدخل منطقة " امل�صكوت عنه 
احلمراء"  "اخلطوط  تالم�س  ان  " او 

على حد و�صف البع�س . 

لطاملا كان العراقيون من بني 
�صعوب منطقة ال�صرق الأو�صط 
ذات الأغلبية الإ�صالمية, الأكرث 

احتفال براأ�س ال�صنة امليالدي 
واعياد الكري�صم�س من بلدان 

جوارهم, ولأ�صباب رمبا تعود 
اىل طبيعة ال�صعب العراقي التي 

كانت مقاربة اىل التمدن احلديث 
ب�صكل كبري خالل القرن املا�صي

الهجرة والمهجرين: عودة 2277 نازحًا لمناطقهم 
المحررة في الموصل

البصرة: ال يمكن حماية الطيور المهاجرة 
بسبب الصيد العشوائي

توزيع أكثر من 811 ألف لتر من النفط األبيض على النازحين

للمرة األولى.. العراق يهتم برأس السنة الميالدية

بغ��داد � متابع��ة  : اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين عن ع��ودة الفني و277 
نازح��ًا من خميمات اخل��ازر والعلم وجدعة االول والثال��ث ا�سافة اىل خميم 
امل��درج اىل مناط��ق �سكناه��ا اال�سلي��ة املح��ررة م��ن قب�س��ة تنظي��م داع�س 

االرهابي يف املو�سل.
وق��ال وزير الهج��رة جا�سم حممد اجلاف يف بي��ان ان' الفي و277 نازحا مت 
نقله��م من املخيمات بحافالت خا�سة بالتعاون م��ع وزارة النقل اىل اماكن 
�سكناهم املحررة يف كوكجلي الطرف ال�رشقي لل�ساحل االي�رش ملدينة املو�سل 
وناحي��ة زمار التابعة لق�ساء تلعفر وناحية ربيعة غربي املو�سل، ف�سال عن 
ناحيت��ي القيارة وال�س��ورة جنوبي املو�سل اىل جان��ب ناحية اال�سحاقي يف 
حمافظ��ة �سالح الدين ومركز حمافظة كركوك ، م�سرا اىل ان اعداد العائدين 

منذ انطالق عمليات حترير نينوى بلغت 18 الفًا و748 نازحًا'.

بغ��داد � متابع��ة :  دع��ا جمل�س حمافظ��ة الب���رشة ، الثالثاء، اىل اع��الن مناطق 
اخل���رشاء وااله��وار يف املحافظ��ة كمحميات طبيعي��ة لتقنني عملي��ات ال�سيد ، 
وفيم��ا اأو�س��ح باأن حماية الطي��ور املهاجرة اأمر �سعب ب�سب��ب ال�سيد الع�سوائي 
مبختل��ف مناطق الب�رشة ، �سدد على �رشورة ن���رش التوعية للحفاظ على الطيور 
الن��ادرة وعدم �سيدها. وقال ع�سو املجل�س جمي��ب احل�ساين يف حديث �سحفي، 
ان" الب���رشة حتت��وي عل��ى حممي��ة واح��دة مب�ساح��ة �سغ��رة" ، م�س��راً اىل ان 
"حماي��ة الطي��ور املهاجرة اأمر �سعب ج��داً ب�سبب ال�سي��د الع�سوائي باالإ�سافة 
اىل بيعها اي�س��ًا باأماكن ع�سوائية يف ال�س��وارع والتقاطعات". واأو�سح احل�ساين 
ان "املطل��وب ه��و ن�رش التوعية للحف��اظ على الطيور النادرة وع��دم �سيدها من 
اج��ل اكله��ا" ، مبينًا ب��ان "احلكومة مدع��وة اىل تخ�سي�س مكافئ��ات اىل الذين 

يحافظون على تلك الطيور للت�سجيع حمايتها من ال�سيد اجلائر".

اأعلن��ت وزارة الهج��رة واملهجرين، الثالثاء، على توزي��ع اأكرث من 811 األف لرت 
من النفط االأبي�س على النازحني يف اربيل ودهوك و�سالح الدين.

وق��ال م�سوؤول ق�س��م ممثليات ال��وزارة يف اقليم كرد�ستان حمم��د اأياد احل�سيني 
يف بي��ان، اإن ف��رق عمل الوزارة يف اربيل قامت اليوم بتوزيع 424 الف لرت من 
م��ادة النفط االأبي�س �سملت النازحني يف مركز اربيل وق�ساء �سقالوة وناحيتي 
عن��كاوة وبحرك��ة ا�ساف��ة اىل النازح��ني يف خميم اخل��ازر. واأ�س��اف احل�سني، 
"كم��ا وزع��ت 200 األ��ف و600 لرت من النفط يف ده��وك �سملت النازحني يف 
ق�سائي �سنجار و�سميل ومنطقتي خانكي و�سيجي اىل جانب توزيعها 10االف 
ل��رت م��ن النفط للنازحني يف خمي��م العلم مبحافظة �سالح الدي��ن". واأو�سح، اأن 
"فرق الوزارة وزعت اي�سا 5 االف و973 ح�سة اغاثية للنازحني يف خميمات 
ح�س��ن �سام الثاين وجدع��ة الثالث واملدرج وزيلكان والعلم الثاين ت�سمنت )�سلة 
غذائية جافة و�رشيعة، مدفاأة نفطية ، �سلة مالب�س ، )�سيت مطبخ( ، حليب اطفال 

وافر�سة ار�سية( و375 ح�سة اغاثية للنازحني يف مركز تكريت.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اأعلن��ت حمافظة مي�سان، الثالثاء، عن ت�سجيلها 
انخفا���س بح��االت النزاع��ات الع�سائري��ة يف 

املحافظة مقارنة بالفرتة القليلة املا�سية.
وق��ال ع�س��و املجل���س �رشح��ان الغالب��ي، اإن 
"املحافظ��ة �سجلت انخفا�س��ا بحدوث حاالت 

مقارن��ة  باملحافظ��ة،  الع�سائري��ة  النزاع��ات 
بالفرتة القليلة املا�سية".

واأ�س��اف، االأجه��زة االأمني��ة تبذل جه��دا كبرا 
به��ذا اخل�سو���س ملن��ع حدوثه��ا، وحلف��ظ اأمن 

املحافظة.
االأمن��ي  "الو�س��ع  اأن  اىل  الغالب��ي،  ولف��ت 
جمل���س  اأن  مو�سح��ا  م�ستت��ب"،  باملحافظ��ة 

املحافظ��ة واملحافظ��ة تعم��ل عل��ى تخفي��ف 
عمليات اجلرمي��ة املنظمة كال�رشقات والقب�س 

على املطلوبني للق�ساء بتهم جنائية.
وت�سهد املحافظات اجلنوبية نزاعات ع�سائرية 
ب�س��كل �سب��ه م�ستم��ر الأ�سب��اب خمتلف��ة، تودي 
بحياة عدد من اال�سخا�س اإ�سافة اىل االأ�رشار 

املادية.

ميسان تعلن انخفاض حاالت النزاعات العشائرية في المحافظة
بغداد ـ متابعة 

الزراعة: استمرار العمل بنظام 
الفرز اإللكتروني للتعيينات 

األنواء الجوية: الطقس صحو 
مصحوبا بالغيوم األيام المقبلة 

والحرارة تسجل 13ْم


