
جن��ح فريق طب��ي متخ�ش���ص يف م�شت�شف��ى املدائن العام 
التاب��ع اىل دائرة �شح��ة بغداد الر�شافة م��ن اجراء عملية 

رفع ورم غري حميد ملري�ص يف الثالثني من عمره 
وذك��ر الدكت��ور ماج��د حامد ح�ش��ني مدي��ر امل�شت�شفى ان, 
العملي��ة هي من العملي��ات اخلا�شة واملعقدة ت�شنف فوق 
الك��رى اجريت ملري���ص يعاين م��ن ورم يف الفخذ االي�رس 
. وم��ن جهته او�شح رئي���ص الفريق الطب��ي الدكتور حممد 
جابر �شامل اخ�شائي جراحة عامة ان املري�ص يعاين من 
االم �شدي��دة يف الفخذ االي�رس مع �شعوبة يف توازن امل�شي 
ومل��دة �شنة كاملة . واأو�ش��ح �شامل ان العملي��ة ا�شتغرقت 
قراب��ة �شاعة متوا�شل��ة تكللت بالنج��اح واملري�ص حاليًا 
يتمت��ع بحال��ة �شحي��ة جيدة وعل��ى �شعي��د مت�شل اجرى 
فري��ق طب��ي يف م�شت�شف��ى فاطم��ة الزه��راء )ع( للن�شائية 
واالطف��ال يف جان��ب الر�شاف��ة م��ن بغ��داد عملي��ة والدة 
قي�رسية الم��راأة تزن 170 كغ, اعلن ذلك مدير امل�شت�شفى 
الدكت��ور عبا�ص عويد احل�شيني , مبين��ا ان املراأة والبالغة 
م��ن العم��ر38 عاما كانت ق��د و�شلت اىل رده��ة الطوارئ 
يف �شاع��ة متاأخرة من اللي��ل وهي بحالة خطرة تعاين من 
ارتفاع �شغط الدم وبعد عجز القابلة املنزلية من توليدها 
بالرغ��م من حتذي��ر طبيبتها اخلا�شة ب��ان عملية والدتها 
يجب ان تت��م داخل امل�شفى لكونها حال��ة ا�شتثنائية نظرا 
لل�شمن��ة املفرط��ة الت��ي تعاين منه��ا ولك��ون اجلنني كبري 
احلج��م ولديه��ا تو�شع مع ت��ورم را�ص اجلن��ني وبعد اجراء 
�شح��ب ال��دم وتهيئ��ة املري�شة للعملي��ة مت اج��راء العملية 

واخراج اجلنني وهي انثى تزن 5.5 كيلو غرام .

اأعل��ن مكت��ب املفت�ص الع��ام ل��وزارة الداخلي��ة, االأربعاء, 
ع��ن الق��اء القب���ص عل��ى �شاب��ط برتب��ة نقي��ب بجرمية 
اعتق��ال �شخ���ص متلب���ص بجرمي��ة  اإىل  الر�ش��وة, الفت��ا 
الن�ش��ب واالحتيال عل��ى املواطنني بداع��ي التعيني على 
م��الك وزارة الدفاع. وقال املكتب يف بي��ان �شحفي, اإن 
"مف��رزة امنية يف قيادة �رسطة بغ��داد متكنت من القاء 
القب���ص على �شابط برتبة نقيب من�شوب اىل مركز �رسطة 
الكاظمي��ة", مبين��ا اأن��ه "متت عملي��ة الق��اء القب�ص على 
املته��م بع��د تقدمي ب��الغ من اأح��د االأ�شخا���ص اىل مكتب 
املفت���ص العام يفي��د بتعر�شة اىل ابتزاز م��ن قبل النقيب 

مقابل ت�شليمه م�شتم�شكات �شخ�شية تعود له".
واأ�ش��اف البي��ان, اأن��ه "مت ن�ش��ب كمني لل�شاب��ط املتهم 
و�شبطه باجلرم امل�شهود, وبعد ات�شال املتهم بال�شخ�ص 
امل�شتكي طالبًا ح�شوره للمركز جالبًا معه املبلغ املتفق 

عليه )200( الف دينار بغية ت�شليمه امل�شتم�شكات".
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�ش��ارك ما جمموعه 115 م��ن ال�شباب )69 �شابًا و46 
�شاب��ًة(, تراوح��ت اأعمارهم ب��ني 18 و 355 عامًا من 
حمافظ��ات الف��رات االأو�ش��ط االأربع: النج��ف وكربالء 
وباب��ل والقاد�شية, �شاركوا يف منت��دى حواري نظمته 
)يونام��ي(  الع��راق  مل�شاع��دة  املتح��دة  االأمم  بعث��ة 
بالتع��اون م��ع جمعي��ة االأم��ل العراقي��ة حت��ت عنوان 

"العراق: �شباب وتعاي�ص".
 كان اله��دف م��ن عق��د منت��دى النج��ف, وه��و اللق��اء 
الثال��ث م��ن نوعه بعد لق��اٍء يف الب�رسة ُعق��د يف �شهر 
كان��ون الثاين, واآخر يف اأربيل ُعقد يف �شهر �شباط, هو 
اإتاحة املج��ال ل�شماع اأ�شوات ال�شب��اب وذلك لدورهم 
امله��م يف ر�ش��م ال�شبي��ل اإىل تعاي���ص �شلم��ي يف عراق 
امل�شتقبل. ومن املق��رر اأن تعقد موؤمترات اأخرى تباعًا 
يف حمافظ��ات دي��اىل وال�شليماني��ة وبغ��داد وكركوك 
و�ش��الح الدي��ن, لتت��وج ه��ذه املوؤمترات بعق��د موؤمتر 
وطن��ي يف بغداد يف �شه��ر اأيار, يح�رسه ممثلو ال�شباب 
بغي��ة ت�شمني تو�شيات تل��ك املنتدي��ات يف القرارات 
الت��ي تدع��م عملي��ة امل�شاحل��ة والتعاي���ص. وكما هي 
ال�شيغ��ة املتبع��ة يف كافة املوؤمت��رات ال�شابقة, تداول 
امل�شاركون يف منتدى النجف واأجابوا عن اأ�شئلة حول 
م��ا يودون اأن يروه يف ع��راق امل�شتقبل وكيف ميكنهم 

اأن ي�شهموا يف و�شع التو�شيات ومن ثم تبنيها.
 ومم��ا اأ�ش��اف املزيد م��ن االأهمي��ة اإىل اللق��اء االأخري 
ه��و اإطاره الرم��زي, بالنظر الحت�ش��ان النجف للعتبة 
العلوية املقد�شة وكونها مركز احلوزة العلمية الدينية.
 كان ال��ذي ا�شتهوى �ش��ارة عبد احل�ش��ني, القادمة من 
حمافظ��ة باب��ل, ه��و بالتحدي��د اأن ت��ديل بدلوه��ا يف 
النقا���ص الدائ��ر حول م�شتقب��ل العراق. وتعتق��د �شارة, 
وه��ي طالب��ة تخت���ص بالتحاليل الطبي��ة ونا�شطة يف 
ق�شاي��ا متكني امل��راأة, اأنها اأدلت باآرائه��ا واأثرت على 
النتائ��ج الت��ي خل�ش��ت عليه��ا جمموع��ة العم��ل التي 

�شاركت فيها.
 ويف حديثه��ا اإىل من��دوب املكت��ب االإعالمي يف بعثة 
االأمم املتحدة مل�شاع��دة العراق )يونامي( قالت �شارة: 
"يف جمي��ع االأح��وال, ينبغ��ي علين��ا اأن نتفاع��ل مع 
بع�شن��ا, فاجلان��ب النف�ش��ي بالغ االأهمي��ة", واأ�شافت 
قائل��ة: "اأُ�شج��ع عل��ى م�شارك��ة ال�شب��اب يف الن�ش��اط 

ال�شيا�شي...حتى اإين اأ�شجعهم على الرت�شح للمنا�شب".
ل م�شاركون اآخرون   وعلى النقي�ص من هذا الراأي, ف�شّ
التو�شي��ة بالتخل���ص من االأح��زاب ال�شيا�شي��ة. وكان 
هن��اك م��ن تبنى ال��راأي القائ��ل باإعادة نظ��ام اخلدمة 
الع�شكري��ة االإلزامية, فيما �رسح اآخ��ر مبعار�شته لهذا 
الراأي. لق��د اأغنى هذا التنوع يف االآراء النقا�ص وا�شفى 
علي��ه حيوي��ًة. وق��ال اأح��د امل�شارك��ني اأنه يتع��ني اأن 
ُتغر���ص فكرة امل�شاحل��ة يف عقول النا���ص, حيث اأنهم 
الزال��وا غري منفتحني عليه��ا, بينما يعتقد م�شارك اآخر 
اأن��ه من �شاأن التمثيل االأو�شع والعمل على اأر�ص الواقع 

اأن يرثي عملية امل�شاحلة ويعزز م�شاركة ال�شباب. 
اأت��ى ن��زار عب��د الرحي��م م��ع 200 اآخرين م��ن مدينة 
الديواني��ة يف حمافظة القاد�شي��ة لي�شاركوا يف منتدى 
النجف. وقال نزار, وهو طالب يبلغ من العمر 23 عامًا 
ويدر���ص االآداب وعل��م االآثار, وا�شف��ًا النقا�شات: "لقد 
ُقدمت اأف��كار جميلة, واآمل اأن نتمك��ن من تنفيذها يف 
ال�ش��ارع العراقي, ومنها العم��ل على ن�رس الوعي ب�شاأن 
الف�شاد وجمابهته". واأو�شح ال�شيد نزار عبد الرحيم اأن 

تركيزه ين�شب على تعديل قانون االنتخابات.
 اأم��ا ال�شيد غيث علي حميد من حمافظة كربالء, طالب 
املرحل��ة املنتهية يف كلي��ة العل��وم ال�شيا�شية والبالغ 

23 عامًا من العمر , فيحدوه االأمل باأن يكون ل�شوته 
وقٌع ه��ذه املرة, حيث قال: "لقد �شب��ق اأن حاولنا, بيد 
اأن �شوتنا ذهب �شدى. ميتلك ال�شباب اإمكانيات هائلة, 
غ��ري اأن اإمكانياتهم مهملة واآراءه��م ال ُيوؤخذ بها. وقد 
��ت اإليه".   جئن��ا واجتمعن��ا و�شعرن��ا اأن �شوتنا �شُين�شَ
وتعتق��د زينب م��راد, وه��ي متخرجة حديث��ًا من ق�شم 
االأدب االنكلي��زي يف جامع��ة الكوفة وتبل��غ من العمر 

اأن امل�شتقبل يقع على عاتق ال�شعب. 23 عامًا, 
 وتق��ول زين��ب: "ميكنن��ا, م��ن خ��الل النا���ص, اأن ندراأ 
الطائفي��ة, فاإن كان النا�ص على وفاق, ما من �شيا�شي 

ميكنه اأن يخلق �رساعًا بينهم".
و ا�شتذك��رت زين��ب م��راد جترب��ة خا�شتها من��ذ ب�شع 
اأ�شابي��ع حي��ث �شاف��رت برفق��ة 100 م��ن ال�شباب من 
مدين��ة النج��ف اإىل بغ��داد للتعب��ري ع��ن ت�شامنهم مع 
امل�شيحي��ني, حيث ح�رسوا قدا�ش��ًا يف اإحدى الكنائ�ص 
وقدم��وا اإىل ق���ص الكني�ش��ة لوح��ة متث��ل امل�شي��ح وهو 
على ال�شليب, وقاموا بزي��ارة مركٍز الإيواء امل�شيحيني 

النازحني.
 وتقول زينب عن تلك الزيارة: " مل يتوقعوا )امل�شيحيون 
الذي��ن قمنا بزيارتهم( اأن ناأت��ي اإليهم من النجف, لقد 

تاأثروا بهذه البادرة, وقد اأ�شعدين ذلك".

اأتف��ق جمل�ص الق�ش��اء االعلى م��ع وزارة الداخلية على 
الي��ة عمل من اأج��ل ت�رسيع ح�شم ملف��ات امل�شتبه بهم 
املوقوفني يف عمليات حترير حمافظة نينوى, فيما مت 
االتف��اق على الية ملعاجلة مذكرات التوقيف ال�شادرة 

باأ�شماء ثنائية.

وقال املتح��دث الر�شم��ي لل�شلطة الق�شائي��ة القا�شي 
عب��د ال�شت��ار بريق��دار يف بي��ان �شحف��ي, اإن "رئي���ص 
جمل���ص الق�ش��اء االعلى القا�شي فائق زي��دان ا�شتقبل 
يف مكتب��ه وزي��ر الداخلي��ة قا�ش��م االعرج��ي وتباحثا 
يف جمل��ة م��ن الق�شاي��ا يف مقدمتها العم��ل امل�شرتك 

لت�رسيع ح�شم الدعاوى التحقيقية".
واأ�ش��اف بريق��دار, اأن "االجتم��اع تط��رق اإىل زي��ادة 

التن�شي��ق لتعجي��ل ح�ش��م ملف��ات امل�شتبه به��م الذين 
ج��رى الق��اء القب���ص عليه��م خ��الل عملي��ات حتري��ر 
حمافظ��ة نين��وى", مبين��ًا ان "رئي�ص جمل���ص الق�شاء 
اوعز اإىل رئي���ص ا�شتئناف نينوى االحتادية الذي كان 
حا���رساً يف االجتم��اع بزي��ادة ع��دد ق�ش��اة التحقيق 
له��ذا الغر�ص". وا�شار القا�ش��ي, اإىل اأن "اتفاقًا ح�شل 
بتخ�شي���ص اح��د البناي��ات امل�شغولة من قب��ل وزارة 

الداخلية وجعلها مقراً لدار الق�شاء يف بغداد اجلديدة".
ولف��ت اإىل اأن "اللق��اء متخ�ص عنه ت�شهي��ل تخ�شي�ص 
عنا���رس م��ن حماي��ة ال�شخ�شي��ات للعمل عل��ى توفري 

احلماية للق�شاة".
واو�ش��ح بريقدار, اأن��ه "مت االتفاق عل��ى الية ملعاجلة 
مذك��رات التوقي��ف ال�ش��ادرة با�شم��اء ثنائي��ة بغي��ة 

ت�رسيع ح�شمها".

جوع ودمار في المدينة القديمة بالموصل .. 

المدنيون في خوف من االنتقام مع فقدان أدنى سبل العيش
يق��ول ق��ادة عراقي��ون اإن معرك��ة ا�شتع��ادة املو�ش��ل تقرتب من 
مراحلها االأخرية ويوؤكدون ذلك مع تقدم يتحقق �شد االرهابيني.
لك��ن مع تباطوؤ تق��دم القوات العراقي��ة ب�شبب املقاوم��ة ال�رس�شة 
الت��ي يبديها ارهابي��و التنظيم, يتحدث �ش��كان حما�رسون داخل 
املدين��ة القدمي��ة مع االرهابيني ع��ن ح�شار بائ���ص حيث ينت�رس 
اجلوع والدمار م��ن ال�رسبات اجلوية التي ينفذها التحالف الذي 
تق��وده الواليات املتحدة ويعي�ص املدنيون يف خوف من االنتقام 

مع ت�شييق اخلناق على التنظيم.
وق��ال ه�ش��ام �شبحي )41 عاما( الذي فر م��ع اأ�رسته من منزلهم 
على الطرف اجلنوبي الغربي للمدينة القدمية يوم اخلمي�ص "لو مل 
نخ��رج هذا ال�شباح لقتلونا." وتابع قائال "اإنهم )داع�ص( يرتكون 
بع���ص املواق��ع.. بع���ص املن��ازل.. لكنه��م اأحيانا يع��ودون مرة 
اأخ��رى.. اإذا وجدوا اأ�شخا�ش��ا ال يزالون يعي�شون يف مناطق تعتر 

حمررة على يد اجلي�ص يقتلونهم."
واملو�ش��ل اأك��ر بعدة مرات م��ن اأي مدينة اأخ��رى �شيطرت عليها 
داع�ص �شم��ن مناطق فر�ص نفوذه عليه��ا وت�شهد عمليات حترير 
ب��داأت يف اأكتوب��ر ت�رسي��ن االأول املا�شي وهي اأك��ر معركة برية 

يف العراق منذ الغزو الذي قادته الواليات املتحدة يف 2003.
وا�شتع��ادت ق��وات عراقي��ة مدعومة بق��وة جوية اأمريكي��ة ال�شطر 
ال�رسق��ي م��ن املدينة يف يناير كان��ون الثاين وع��رت نهر دجلة 
لتقات��ل لل�شيطرة على ال�شطر الغرب��ي يف االأ�شابيع املا�شية وهي 

معرك��ة حا�شمة �شتنه��ي �شيطرة االرهابيني عل��ى اأكر معقل لهم 
يف الع��راق. وق��ال �شبح��ي يف خمي��م يف جنوب��ي املو�ش��ل اإن 
االرهابي��ني متكنوا من الع��ودة والهجوم على مناطق ال تزال غري 
موؤمنة بعد تقدم الق��وات العراقية. وتقع املنطقة املحيطة مبنزلة 
تقريب��ا على خط املواجهة احلايل الذي قال اإنه قد يتحرك يف اأي 
م��ن االجتاهني. وقال غ�شان, اأحد ج��ريان �شبحي, اإن ابنه البالغ 
م��ن العم��ر ثمانية اأع��وام كان قد حو���رس حتت اأنقا���ص منزلهم 
الذي حلقت به اأ�رسار بالغة يف غارة جوية على منطقتهم. ووقف 

ال�شبي الذي مل ي�شب �شامتا وم�شدوما ونظر اإىل االأر�ص.
وتقاتل داع�ص ب�رسا�ش��ة منذ الرتاجع اإىل املدينة القدمية املكتظة 
بال�ش��كان. وت�شبب��ت الهجمات امل�شادة الت��ي ت�شنها داع�ص حتت 
غط��اء املط��ر يف تعطيل تق��دم اأغلب وح��دات قوات ال��رد ال�رسيع 
وال�رسط��ة االحتادي��ة الأي��ام. وتتمرك��ز تل��ك القوات ح��ول حدود 
املدين��ة القدمية واأر�شلت فرقا للمداهم��ة للتقدم يف مواقع بارزة 

مثل جامع النوري الذي اأعلن منه البغدادي اخلالفة.
كم��ا اأبلغت قوات جه��از مكافح��ة االإرهاب التي تق��وم بعمليات 

حول حمطة القطارات عن معارك �شعبة يف االأيام املا�شية.
ال طعام وال ماء مع تنامي �شعوبة املعركة بداأت القوات العراقية 
يف ح�ش��ار االإرهابيني لكن اإحكام تطوي��ق املنطقة يزيد معاناة 
املدني��ني مع ع��دم اإمكاني��ة اإدخال الغ��داء وتناق���ص االإمدادات 
الطبي��ة. وقال غ�ش��ان "اأ�شبح هناك ح�شار. ال غ��ذاء وال دواء وال 
حت��ى يف امل�شت�شفي��ات" م�شيفا اأنه احت��اج اإىل عالج عاجل من 

اإ�شابة ب�شظايا من غارة جوية.

وق��ال �شكان ال يزال��ون داخل املدينة القدمي��ة مت التوا�شل معهم 
ع��ر الهات��ف اإن اإمدادات الغ��ذاء مل ت�شلهم منذ اأ�شه��ر واإن النا�ص 
يعي�ش��ون عل��ى اأكل العد���ص و�شل��ع اأ�شا�شية اأخ��رى كانت خمزنة 
لديه��م. وقال اأحد ال�شكان الذي طل��ب عدم ذكر ا�شمه "مرت اأربعة 
اأ�شه��ر دون اأن ن��اأكل فاكه��ة اأو خ�رساوات االأطف��ال يطلبون ولو 
قطع��ة من ال�شوكوالتة لك��ن لي�ص هناك �ش��وى العد�ص وحتى هذا 
بداأ يف النفاد." وذكرت فتاة يف خميم للنازحني جنوبي املو�شل 
اأ�شع��ار بع�ص ال�شل��ع دوالر مقابل بي�شة واح��دة وثالثة دوالرات 
مقاب��ل �شيجارة. وبداأت املياه تنف��د اأي�شا. وقال غ�شان و�شبحي 
اإن عائالتهم��ا كان��ت ت���رسب م��ن االآبار. لك��ن اأ�شالي��ب احل�شار 
تنه��ك تنظيم داع�ص فيما يبدو. وق��ال غ�شان "امل�شت�شفيات مليئة 
باملقاتلني امل�شاب��ني." واأ�شاف "يوجد مدنيون م�شابون اأي�شا 
لكن املقاتلني له��م االأولوية يعاجلون ب�شكل عاجل على يد اأطباء 
وممر�ش��ني يعمل��ون م��ع داع���ص وم��ن بينه��م رو���ص وفرن�شيون 
واأمل��ان." وق��ال �شاكن اآخ��ر عر الهات��ف اإن االرهابي��ني ن�رسوا 
قنا�ش��ة و�شي��ارات ملغوم��ة ح��ول امل�شت�شفيات واإن��ه مل يعد يتم 
ع��الج املدني��ني. واملدين��ة القدمي��ة لي�ش��ت احل��ي الوحي��د الذي 
�شتحتاج القوات العراقية لل�شيطرة عليه مع حت�شن داع�ص يف عدد 
م��ن املناطق يف �شمال غرب املو�ش��ل وهي مناطق تعتر معاقل 

تقليدية للمت�شددين ال�شنة.
• هل يهرب االرهابيون ؟

ق��ال �شه��ود عي��ان اإن االرهابي��ني ب��دوؤوا يف التقهق��ر اإىل ه��ذه 
املناطق.

وق��ال اأحد ال�شكان "نراه��م يف كل مناطق حي 17 متوز. �شيطروا 
على املدار�ص وامل�شاجد واملراكز ال�شحية وال�رسكات والكثري من 

املنازل ليقيموا فيها هم واأ�رسهم."
وق��ال �شاكن اآخر من حي الريم��وك اإن ارهابيي التنظيم يجوبون 
املنطق��ة بع��د فرارهم على ما يب��دو من القت��ال يف و�شط املدينة 

وي�شاألون عن الوجهات اإىل 17 متوز.
وباملقارن��ة م��ع االأحي��اء الواقع��ة عل��ى اأط��راف املو�ش��ل ف��اإن 
ال�شيط��رة على املدينة القدمية قد تك��ون االأ�شعب نظرا ل�شوارعها 
ال�شيق��ة التي حت��ول دون دخ��ول الدبابات واملركب��ات املدرعة 
اإليه��ا ونريان القنا�شة وقذائف املورتر التي تت�شاقط على القوات 
العراقية خارجها. وقال غ�شان وهو يذكر اأحياء قريبة من م�شجد 
الن��وري "ين�شحب��ون اإىل مناطق �شوارعها �شيق��ة.. باب البي�شاء 

وباب اجلديد واملكاوي وفاروق القدمي وفاروق اجلديد."
واأع��رب ع��ن خ�شيت��ه م��ن اإحل��اق الغ��ارات اجلوي��ة الت��ي ي�شنها 
التحال��ف الذي تق��وده الوالي��ات املتحدة �رسرا كب��ريا باملدينة 
القدمي��ة يف ظ��ل اختب��اء املت�شددي��ن يف املن��ازل وا�شتخدامه��ا 

كمواقع الإطالق نريان القنا�شة وقذائف املورتر.
وداخل املدينة القدمية كان النا�ص ينتظرون انتهاء الهجوم.

وقال��ت ام��راأة ع��ر الهات��ف طلبت ع��دم ن���رس ا�شمه��ا "ت�شاقطت 
االأمط��ار موؤخ��را وهو اأم��ر طيب يف جانب منه الأن��ه ميكننا جمع 

مياه املطر ال�شتخدامها يف الطهي."
وتابع��ت "لكننا, من جانب اآخر, ال نحبه��ا الأنها توقف العمليات 

الع�شكرية.. ونحن نريد اأن ننتهي من هذه احلرب."

الموصل ـ متابعة

التجارة تؤكد استمرار تجهيز المناطق المحررة في 
الساحل األيمن بالمواد الغذائية          

واسط توزع وجبة جديدة من قطع األراضي 
السكنية على مستحقيها في قضاء الحي

نائب:221 مليار دينار مخصصة للنازحين قبل 
عامين لم تتم تسويتها حتى اآلن

منتدى “العراق شباب وتعايش": نسعى للتأثير في مستقبل البالد ما بعد داعش

بغ��داد �� متابعة : اعلن��ت وزارة التجارة عن ا�شتمرارها جتهي��ز مناطق ال�شاحل 
االمين مبواد ال�شكر والزيت والرز والطحني.

اأك��د ذلك مدير عام ال�رسكة العامة لتجارة املواد الغذائية املهند�ص قا�شم حمود 
امل�رسف ميدانيا على عملية التجهيز.

وا�شاف ان جتهيز املواد تتم بالتن�شيق مع اجلهات االأمنية, الفتا اىل انه مت يف 
اجتم��اع وكالء الوزارات برئا�شة االمني العام ملجل�ص الوزراء هناك مت التوجيه 
اىل كافة دوائر الوزارة يف نينوى ب�رسورة العمل بروح الفريق الواحد با�شتنفار 
كل الطاق��ات وبالتن�شي��ق والتعاون م��ع اجلهات االمنية ال�شتغاث��ة العوائل يف 
املناط��ق املحررة ويف خميم��ات النازحني. واأ�شار اىل جتهي��ز خميم النازحني 
يف حم��ام العليل بكافة مفردات البطاق��ة التموينية لالأ�رس النازحة من ال�شاحل 
االمين ا�شافة اىل التن�شيق مع القوات االمنية للدخول باملواد اىل املناطق التي 

يتم حتريرها فورا وذلك لوجود خزين كايف من املواد يغطي احتياجها. 

وا�ش��ط � متابعة : وزعت احلكومة املحلية يف وا�شط, االأربعاء, ٤٠٠ قطعة ار�ص 
�شكنية على كافة امل�شتحقني املتقدمني عليها من مواطني ق�شاء احلي.

وق��ال رئي�ص جمل���ص املحافظة م��ازن الزاملي يف موؤمتر �شحف��ي,  اإن "اللجنة 
املركزي��ة لتوزي��ع قط��ع االرا�ش��ي ال�شكني��ة يف املحافظة اأج��رت قرعة وزعت 
مبوجبه��ا ٤٠٠ قطعة اأر�ص �شكنية على كافة مواطني ق�شاء احلي الذين قدموا 

معامالتهم اىل البلدية".
واأ�ش��اف الزامل��ي, اأن "التوزيع �شم��ل العديد من ال�رسائ��ح واملكونات املختلفة 
م��ن امل�شتحق��ني", م�ش��رياً اىل اأن "عملي��ة التوزي��ع متت من خ��الل قرعة علنية 

ومب�شاركة املواطنني امل�شمولني بالتوزيع اأنف�شهم".
وتاب��ع, اأن "ق�ش��اء الكوت ياأمل التعدي��ل الوزاري لق��رار ٢٣٢ اخلا�ص بتوزيع 
االرا�شي مبدينة الكوت الذي اوعد به رئي�ص الوزراء خالل زيارته املحافظة يف 

اكماله خالل نهاية �شهر اأذار احلايل". 

بغ��داد � متابع��ة: اأك��د ع�شو جلنة الهج��رة واملهجري��ن النيابية ماج��د �شنكايل 
,االأربع��اء, ���رسف 660 مليار دينار كمنح للنازحني مب��ا فيها منحة املليون , 
م�شريا اإال انه مت ت�شوية %70  فيما %30 مل يتم ت�شويتها والبالغ عددها 221 

مليون دينار عراقي.
وق��ال �شن��كايل يف حدي��ث �شحف��ي, اإن"  وبعد ت�شكي��ل اللجنة العلي��ا الرئا�شية 
يف ع��ام 2014 مت تخ�شي���ص و�رسف 660 مليار دين��ار كمنح للنازحني مبا 
فيه��ا منحة املليون والتي مت ت�شوية 70 % منها وذلك من خالل جلب التدقيق 
واأوامر ترك واملتبقي %30 مل يتم ت�شويتها حتى اأالن ", واأ�شار اىل اإن " هنالك 
221 ملي��ار دينار اغاثية ملخيمات كرد�شتان وبغداد واجلنوب مل يتم ت�شوية 

دينار منها".
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الداخلية: القبض على نقيب مرتش 
ومحتال بداعي التعيين على الدفاع
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يف 2014 على مرمى الب�شر.

جتمعوا قادمني من حمافظات 
الفرات الأو�شط الأربع اإىل مدينة 

النجف الأ�شرف، وكُل منهم 
حمّمل باأفكار -تتباين ب�شدة 

اأحيانًا- حول كيفية معاجلة ما 
يعانيه العراق من علل.

تناق�شوا وجتادلوا، اإّل اأن 
امل�شاركني يف منتدى “العراق: 

�شباب وتعاي�ش" يف النجف، 
الذي عقد بتاأريخ 18 اآذار 

متوافقني  �شك  بال  كانوا   ،2017
يف �شعيهم للتاأثري يف م�شتقبل 
بالدهم يف مرحلة ما بعد دحر 

تنظيم داع�ش الأرهابي .


