
ح��ذرت وزارة العم��ل وال�ش���ؤون االجتماعي��ة، االحد، من 
وج���د ا�شخا���ص ينتحل���ن �شف��ة م�ظف��ن يف مكت��ب 
ال�زي��ر يحتال���ن على امل�اطن��ن مدعن انه��م قادرون 
عل��ى ا�شتح�ش��ال امل�افق��ة عل��ى ال�شم�ل بقر���ص �شمن 
ا�شرتاتيجي��ة التخفيف م��ن الفقر مقابل مبال��غ ت�شل اىل 
اك��ر من ملي���ين دينار. وقالت ال���زارة يف بيان �شحفي 
،ان "م��ن ب��ن املحتالن ه��م امل�شك� منه )ج���اد حممد( 
امللقب ب�)اب� ر�شل( �شاح��ب الرقم )07817758488( 
ال��ذي يق���د �شيارة ن���ع �شمند بي�شاء الل���ن حتمل الرقم 
التح��ري  "بع��د  الدي��ن(". وا�شاف��ت  اأ �ش��اح   22457(
للتحق��ق م��ن �شح��ة املعل�م��ات ال���اردة م��ن قب��ل احد 
امل�شتك��ن تبن ان امل�شك� منه لي�ص �شمن م�ظفي مكتب 
ال�زي��ر ومل يت�ش��ن التاأكد من وج�د ا�شم��ه �شمن م�ظفي 
دوائ��ر ال���زارة لعدم معرف��ه ا�شمه بالكام��ل، وان العجلة 
املب��ن ن�عها ورقمه��ا اآنفا ال تع�د اىل ال���زارة والدوائر 
واالق�ش��ام التابعة لها يف بغداد واملحافظات، كما مل يتم 
التمكن من االت�شال بالرقم اخلا�ص به ك�نه مغلقًا ط�ال 
ال�ق��ت". وتابع��ت "ن���د اع��ام امل�اطنن ان��ه �شبق وان 
اأ�رضنا اىل �رضورة التبليغ عن اي حاالت تاعب او ابتزاز 
او احتي��ال وخا�شة فيما يتعلق بدفع االعانة االجتماعية 
او معام��ات القرو���ص وكل ما ميت ب�شل��ة بعمل ال�زارة 

ودوائرها عرب الرقم املخ�ش�ص )1018( .

م�شتحق��ات  ب���رضف  االأح��د،  الزراع��ة،  وزارة  اأوع��زت 
املزارعن والفاحن وملختلف املحا�شيل الزراعية.

وق��ال الناطق الر�شم��ي لل�زارة حمي��د النايف يف بيان 
�شحفي، اإن "ال���زارة اأوعزت اىل �رضكة ما بن النهرين 
العام��ة للب��ذور اأح��دى ���رضكات وزارة الزراعة ب�رضف 
م�شتحقات املزارعن والفاح��ن وملختلف املحا�شيل 
الزراعي��ة"، مردف��ا "ذلك بع��د ورود اأ�شمائهم من دي�ان 
الرقاب��ة املالي��ة وانتهاء عملية التدقي��ق الرقابي  حيث 
�شيتم ���رضف امل�شتحقات ملح�ش�ل ب��ذور احلنطة لعام 
2016  ملحافظ��ة �ش��اح الدين/م�ق��ع ال��دور وبعدد 
)125( معامل��ة". واأ�ش��اف النايف، اأن "عملية ال�رضف 
�شمل��ت م�شتحق��ات املزارعن ملح�ش���ل ال�شعري العلفي 
 )  487( ب�اق��ع  وا�ش��ط  حمافظ��ات  يف   ،2016 لع��ام 
معاملة ويف كرب��اء املقد�شة ) 28( معاملة ويف بغداد 

/ اأب� غريب )302( معاملة".
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 وق��ال رئي���ص هيئ��ة اال���رضاف الق�شائ��ي القا�ش��ي 
جا�ش��م حممد يف ت�رضيح �شحف��ي ، اأن "برناجمًا مت 
و�شعه من اأجل زيارة الهيئة جلميع رئا�شات حماكم 

اال�شتئناف يف عم�م الباد".
وتاب��ع حممد اأن "الربنامج �شم��ل زيارة اإىل رئا�شتي 
نين���ى  ا�شتئن��اف  ورئا�ش��ة  كرك���ك  ا�شتئن��اف 
االحتاديت��ن واملحاكم التابعة لهما، دعمًا لعمليات 

التحرير".
الق�ش��اة  اإىل  �ش��درت  "ت�جيه��ات  اأن  اإىل  واأ�ش��ار 
ب���رضورة ادامة النه��ص بالعمل الق�شائي وااللتزام 
بال�شل���ك الق�شائ��ي ال�شحي��ح املن�شجم م��ع تاريخ 

الق�شاء العراقي".
اإىل  "الزي��ارة االوىل ح�شل��ت  اأن  اإىل  ولف��ت حمم��د 
حماكم كرك�ك والتقينا رئي�ص اال�شتئناف يف مكتبه 

وق�شاة حمكمة اال�شتئناف".
وي�شرت�ش��ل اأن "اجل�ل��ة ج��اءت اي�ش��ًا عل��ى م�اق��ع 
املحاك��م البديلة لتلك التي تقع حت��ت �شيطرة داع�ص 
االرهابي، حي��ث اطلعنا على عم��ل حماكم احل�يجة 
والريا���ص والر�ش��اد والتقينا باملراجع��ن وهم من 

النازحن".
وا�شتط��رد اأن "اغلب الدعاوى ل��دار احل�يجة للق�شاء 
اإىل دع��اوى  تتعل��ق باالأح���ال ال�شخ�شي��ة ا�شاف��ة 
الب��داءة والتحقي��ق، اإ�شافة اإىل اخب��ارات عن جرائم 
تنظي��م داع���ص االإرهابي م��ن قتل وتهج��ري وتفجري 

منازل".
وزاد رئي�ص هيئة اال���رضاف اأن "ال�فد انتقل بعد ذلك 
اإىل دور الق�ش��اء يف داق�ق والت���ن ك�بري والدب�ص، 
والحظن��ا اأن املباين حديث��ة وم�ؤثثة بنح� جيد، كما 

ي�جد وتعاون كبريا بن امل�ظفن واملراجعن".
وا�شتط��رد اأن "دار الق�ش��اء يف الت���ن ك�ب��ري ت�جد 
فيه��ا حمكم��ة حتقي��ق النزاه��ة التابع��ة ال�شتئن��اف 
نين�ى وحمكم��ة املنطقة الكمارك للمنطقة ال�شمالية 
وهم��ا يف مق��ار بديل��ة، حي��ث وف��رت له��م رئا�ش��ة 

ا�شتئناف كرك�ك الدعم الكامل".
واأردف حمم��د اأن "دار الق�ش��اء يف ت��ازة قد طالتها 

الزي��ارة اي�شًا حيث ت�شغل الطابق االر�شي من بناية 
م�شرتكة مع دائ��رة حك�مية، لكن جرى التن�شيق بن 
املحافظ��ة ورئا�ش��ة اال�شتئن��اف لتاأهيل م��كان اخر 

لها".
ويف الق�ش��م الثاين من اجل�لة، افاد حممد باأن "ال�فد 
الق�شائ��ي اجت��ه اإىل مق��ر رئا�ش��ة حمكم��ة ا�شتئناف 
نين���ى البديل يف احلمدانية والتقى هناك مع رئي�ص 

املحكمة وق�شاتها".
وراأى اأن "الق�ش��اء كان ل��ه ال��دور الرائ��د يف اع��ادة 
احلي��اة اإىل املدن املحررة يف املحافظة، حيث و�شل 
املراجع���ن اإىل حماك��م اال�شتئن��اف باأع��داد غفرية 

بنح� ال ي�شتطيع املبنى ا�شتيعابها".
و�ش��دد حمم��د عل��ى اأن "الق�ش��م االعظم م��ن م�ظفي 
حماكم نين�ى وق�شاته��ا منتظمن بالدوام الر�شمي 

وهناك متابعة لهم من قبل رئي�ص اال�شتئناف".
واأورد اأن "الدع��اوى يف نين�ى وم��ن خال اطاعنا 
امليداين متن�عة واهمها الق�شايا التحقيقية املتعلقة 

بجرائم تنظيم داع�ص االرهابي".
وي�ا�ش��ل حمم��د اأن "تن�شيق��ًا عاليا يج��ري من اأجل 
نقل ا�شتئن��اف نين�ى من احلمدانية اإىل احد الق�ش�ر 
الرئا�شية يف اجلانب االي�رض وت�فري احلماية الازمة 

له ب�شبب بعد املقر البديل عن مركز املحافظة".
ونبه اإىل اأن "زيارة حمافظة نين�ى جاءت اي�شًا على 
دار الق�شاء يف ال�شيخان ودار الق�شاء يف تلكيف ومت 

اللقاء فيها مع ط�اقم املحاكم واملراجعن".
اأم��ا بخ�ش����ص دع��اوى املك���ن االيزي��دي، اأج��اب 
حمم��د اأن "ال�ف��د تاب��ع املراح��ل التي و�شل��ت اإليها 
تل��ك الق�شايا، كم��ا اأنه اتفق على احال��ة اآلية ا�شدار 
جلن��ة  عل��ى  ب�شحاياه��م  خا�ش��ة  وف��اة  �شه��ادات 

الدرا�شات يف هيئة اال�رضاف الق�شائي للنظر فيها".
و�ش��دد على "وج�د تع��اون وتكامل رائ��ع يف العمل 
الق�شائ��ي للمناط��ق ذات االدارة امل�شرتكة مع اقليم 
كرد�شت��ان"، مبينًا اأن "رئي�ص ا�شتئناف ده�ك ات�شل 
بنا هاتفيًا عند و�ش�لنا اإىل دار الق�شاء يف ال�شيخان 
واب��دى ترحيبه وتعاونه الكام��ل مع ال�فد مبا يخدم 

م�شلحة الق�شاء العراقي ب�شكل عام".
الزي��ارة قمن��ا  "نتائ��ج  اإن  بالق���ل  واأكم��ل حمم��د 
بطرحه��ا عل��ى ال�شيد رئي���ص جمل�ص الق�ش��اء االعلى 
القا�شي فائق زيدان بعد ع�دتنا الذي وعدنا بتذليل 
عقب��ات العم��ل، واإيجاد احلل���ل الازم��ة للم�شكات 
ال�شيما على �شعيد ت�رضي��ع نقل املقر البديل لرئا�شة 

حمكمة ا�شتئناف نين�ى االحتادية".

اوع��زت ال�شي��دة وزي��رة ال�شح��ة والبيئة الدكت���رة عديلة حم���د ح�شن 
خ��ال لقائه��ا ال�شيدالين احمد حميد مدير ع��ام ال�رضكة العامة لت�ش�يق 
االدوي��ة وامل�شتلزمات الطبية باأطاق ح�شة اقليم كرد�شتان من االدوية 
وامل�شتلزم��ات الطبي��ة والغ�ش��ات اخلا�ش��ة بالكلي��ة ال�شناعي��ة كاملة 
والتاأكي��د على اال�رضاع برفد امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شحية يف االقليم بح�ش�شها 
الدوائية كاملة ومبا ي�شهم يف تعزيز اخلدمات ال�شحية املقدمة مل�اطني 
االقلي��م . كم��ا مت االيعاز خال اللق��اء اال�رضاع باأط��اق �رضف االدوية 

واعتم��اد �شهادات حتلي��ل االدوية النادرة ، كم��ا تدار�شت وزيرة ال�شحة 
والبيئ��ة مع ال�كيل الفني لل�زارة الدكت�ر ح��ازم اجلميلي �شبل االرتقاء 
باخلدم��ات ال�قائية والطبية والعاجية املقدمة اىل خميمات النازحن 

يف امل��شل واملناطق املحررة يف جانبيها االي�رض واالمين .
وجرى خال اللقاء التاأكيد على اهمية م�شاعفة اجله�د املبذولة لتاأهيل 
واعم��ار امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شحي��ة يف املناطق املحررة م��ن مدينة امل��شل 
والتي و�شلت اىل اكر من اربعة م�شت�شفيات واكر من 15 مركزا �شحيا 
ا�شاف��ة امل�شت�شفيات امليدانية والعي��ادات املتنقلة ومباآ�شيهم يف تعزيز 

وا�شناد اخلدمات ال�شحية للع�ائل النازحة و�شكنة املناطق املحررة .

وعل��ى �شعيد مت�شل التق��ت الدكت�رة عديلة حم���د ال�شيدة مدركة احمد 
حممد ع�ش� جلنة الرتبية النيابية .

وجرى خال اللقاء مناق�شة تعزيز اخلدمات ال�قائية والطبية والعاجية 
اىل املناطق املحررة من مدينة امل��شل ال�شيما اجلانب االي�رض والتاأكيد 
عل��ى تاأهي��ل واعم��ار امل�ؤ�ش�ش��ات ال�شحي��ة وم��ن بينه��ا مرك��ز �شحي 
منطق��ة الر�شيدية ورفده باحتياجاته من االدوي��ة وامل�شتلزمات الطبية 
وامل��اكات الطبي��ة وال�شحي��ة ليقدم خدمات��ه اىل الع�ائ��ل العائدة من 
الن��زوح .  كم��ا تابع اللق��اء �شبل رفد مرك��ز ل�كيميا ال��دم يف م�شت�شفى 

ابن االثري باالأدوية وامل�شتلزمات الطبية اخلا�شة بعاج هذا املر�ص .

الصف المسرحي التخصصي لـ " المستشكيل " يدعم طاقات الشباب لتحفيز الفن والجمال
التخ�ش�ش��ي  امل�رضح��ي  ال�ش��ف  م�ؤ�ش���ص   ، ناف��ع  عم��اد 
للم�شت�شكي��ل ق��ال ان اله��دف م��ن ال�ش��ف ه��� اإحت�ش��ان 
طاق��ات ال�شباب امله��دورة من اجل ايق��اف التطرف الذي 
ي�شيء للحي��اة والفن واجلمال"، مبين��ا ان "درا�شة ال�شف 

مقاربة لدرا�شة معهد الفن�ن اجلميلة".
ناف��ع قال يف حديث �شحفي، ان "منتدى �شباب البلديات، 
اقام حف��ل تخرج ط��اب " ال�شف امل�رضح��ي التخ�ش�شي 
"، يف دورت��ه االوىل الت��ي ب��داأت يف " 1\ 8 \ 2016"، 
بح�ش�ر نخبة رائعة من رم�ز الثقافة العراقية على �شعيد 
امل���رضح وال�شع��ر والت�شكي��ل، مبينا ان "احلف��ل �شم كلمة 
ملدي��ر ال�شف امل�رضحي " عم��اد نافع" وق�شي��دة لل�شاعر 
املتمي��ز مهدي �شهم باالإ�شافة اىل ق�شائد اخرى لل�شاعرة 

ن�ال العزاوي ، وال�شاعر نبيل ال�رضع.

 وا�ش��اف، ان "احلف��ل ت�شم��ن اي�ش��ًا ف�ا�ش��ل م��شيقي��ة 
للم��شيق��ي املتمي��ز "احمد ح�ش��ن"، م�شت��دركًا ان "خال 
احلف��ل ج�شد الناجح االول يف ال�شف امل�رضحي " مرت�شى 
كاظ��م " م�شه��د م��ن م�رضحية " عق��اء با عق��ل " تاأليف 
واخ��راج عماد نافع و�شه��د اخلتام عر���ص متميز باجل�شد 
لل�شاب احمد نادم وجمم�عة من طاب ال�شف امل�رضحي".
 وب��ن ان "يف خت��ام احلف��ل �شلم��ت �شه��ادات التخ��رج 
للطلب��ة الناجحن واملتميزين حيث ح�ش��ل الطالب االول 
"مرت�ش��ى كاظ��م " درع ال�شف امل�رضح��ي حل�ش�له على 
درج��ة االمتي��از، والطال��ب ع��اء كام��ل الناج��ح الث��اين 
منا�شف��ة مع الطال��ب احمد نادم، و"را�ش��م كرمي" الناجح 

الثالث منا�شفة مع الطالب "ن�ر يا�رض ". 
والق��ى مدي��ر ال�ش��ف عم��اد نافع كلم��ة عن فك��رة ال�شف 
امل�رضح��ي واهدافه"، مبينا ان "ال�ش��ف امل�رضحي تقرتب 

درا�شته كثرياً من معهد الفن�ن اجلميلة". 

وا�ش��ار اىل ان "الف��ارق ه� امل��دة الدرا�شي��ة، حيث يدر�ص 
الطال��ب درو���ص:) تاري��خ م���رضح، وامل���رضح املعا���رض، 
وتقني��ات م�رضح، عل��م اجلم��ال، وتقدمي بح��ث التخرج "، 
م��شحًا ان "الدورة االوىل ب��داأت منت�شف العام املا�شي 

وتخرج الطاب والي�م نحتفل بتخرجهم".
 وك�ش��ف، ان "اله��دف م��ن ان�ش��اء ال�ش��ف امل�رضح��ي ه��� 
احت�ش��ان طاق��ات ال�شب��اب امله��دورة"، الفت��ًا يف ال�قت 
نف�ش��ه اىل ان"علينا ان نقف امام هذا التطرف الذي ي�شيء 
للحي��اة والفن واجلم��ال، فتحركنا على ال�شب��اب الذين مل 
يحالفه��م احل��ظ يف اكم��ال درا�شته��م الفنية ب�شب��ب الفقر 
والع���ز، وان�شغالهم يف البحث عن لقمة العي�ص او الأ�شباب 

اخرى".
 ومن جانبها الفنان��ة الرائد زهرة الربيعي ابدت اإعجابها 
بفك��رة ال�ش��ف امل�رضح��ي الت��ي حتت�ش��ن ال�شب��اب نب�ص 
املجتم��ع، وت�ف��ر له��م فر�ش��ة حقيقي��ة للدرا�ش��ة بجه�د 

�شخ�شي��ة م��ن فنان ن��ذر حياته خلدم��ة ال�شب��اب وخدمة 
ال�ط��ن".  وا�شافت الربيعي، ان "عماد نافع يعمل ب�شمت 
ودون �شجي��ج، لي�ؤ�ش���ص ثقاف��ة جدي��دة يف التعام��ل مع 
ال�شب��اب، مبينة انه��ا" �شعيدة وم�شتمتع��ة بامل�رضح �ش�اء 
امل�ن�درام��ا لل�شاب امل�ه�ب " مرت�شى كاظم " او اجل�شد 
للمتميز " احمد نادم " وانغام العازف الرائع " احمد ح�شن 
" ، عذوبة الق�شائد لل�شعراء " مهدي �شهم " ونبيل ال�رضع 

، ون�ال العزاوي ".
 وعلى �شعيد مت�ش��ل قال الطالب الناجح االول "مرت�شى 
كاظ��م" انني "ال ا�شتطيع ان اعرب عن م�شاعري فانا اتفجر 
�شع��ادة به��ذه النتيج��ة ،وا�شكر م��ن كل قلب��ي امل�شت�شكيل 
عم��اد نافع وبالنيابة عن جميع ط��اب ال�شف امل�رضحي 
التخ�ش�ش��ي"، مبين��ا انن��ا" تعلمن��ا الكث��ري م��ن �شف��ه ا 
االكادمي��ي الأنه وفر لن��ا فر�شة كبرية يف حتقيق احامنا 

امل�رضحية".

بغداد ـ متابعة

اعتقال ثمانية مطلوبين والعثور على 26 عبوة 
ناسفة في الرمادي 

النزوح نزيف مستمر من الموصل والمدنيون يفرون 
من القتال صوب المخيمات

وفد قضائي رفيع المستوى يزور محاكم نينوى وكركوك

االأنبار � خا�ص : اعلن قائد عمليات االنبار ،االحد، عن اعتقال ثمانية مطل�بن 
والعث�ر على 266 عب�ة نا�شفة خال تفتي�ص وتامن مناطق خمتلفة من مدينة 
الرم��ادي .  وق��ال الل���اء الركن حمم���د الفاح��ي يف ت�رضيح خا���ص ملرا�شل 
)اجل�رن��ال(، ان" الق���ات االمني��ة و�شم��ن عملي��ات تفتي���ص وتام��ن املناطق 
املح��ررة مت اعتق��ال �شبع��ة مطل�ب��ن يف منطق��ة ال�شبعة كيل� غرب��ي الرمادي 
واعتق��ال مطل���ب اخر بالق��رب من ج�رض ال���رار �شمايل املدين��ة ومت نقلهم اىل 

جهات الطلب االمنية للتحقيق معهم".
وا�ش��اف ان" الق���ات االمني��ة متكنت م��ن العث�ر عل��ى 266 عب���ة نا�شفة يف 
مناط��ق الب� ي��شف وتقاطع ال�شام يف ق�ش��اء العامرية جن�بي الفل�جة ومتت 

معاجلة من قبل اجلهد الهند�شي".
 وا�ش��ار الفاحي ان" الق�ات االمنية بكاف��ة �شن�فها م�شتمرة وب�شكل ي�مي يف 
تفتي���ص وتام��ن كافة املناط��ق املحررة ل�شم��ان �شامة اال���رض النازحة التي 
ع��ادت اىل مناطقهم ومنازله��م ومعاجلة اأي خملفات حربي��ة قد تك�ن م�ج�د 
يف تل��ك املناط��ق".  وعلى �شعيد مت�شل  ك�شف م�شدر امني يف �رضطة حمافظة 
االنبار،االح��د، عن انفجار عب�ة نا�شفة داخ��ل حاوية جلمع النفايات يف �شارع 

املقربة يف حي اجلمعية و�شط ق�شاء هيت 70 كم غربي الرمادي .
 وق��ال امل�ش��در ملرا�شل )اجل�رن��ال(، ان" العب���ة النا�شفة الت��ي انفجرت داخل 
حاوي��ة جم��ع النفاي��ات مل تخل��ف اأي �شحاي��ا ب�رضي��ة فيم��ا �رضع��ت االجهزة 

بتفتي�ص املنطقة بالكامل حت�شبا من وج�د عب�ات نا�شفة اخرى". 

بغداد � متابعة : وا�شل الع�رضات من املدنين يف اجلانب االأمين ملدينة امل��شل 
الن��زوح ع��ن بي�تهم الي�م، بالتزامن م��ع ا�شتمرار املعارك ب��ن الق�ات االأمنية 
وعنا���رض تنظي��م داع�ص. وذك��رت �شبكة منظم��ات املجتمع امل��دين يف نين�ى، 
وه��ي منظم��ة غري حك�مية يف بيان له��ا ال�شبت )8 ني�ش��ان 2017(، اأن �شكان 
مدين��ة امل��ش��ل ي�ا�شل�ن النزوح م��ن املدينة باجتاه املخيم��ات، التي اأعلنت 
بدوره��ا اأنه��ا ت�شتقبل ما ي�شل اإىل 9000 �شخ�ص ي�مي��ا يت�زع�ن بن خم�شة 
م��ن خميمات املنطق��ة. واأفاد البيان اأن غالبية النازح��ن يهرب�ن من املناطق 
الت��ي ت�شهد ا�شتباكات بن الق�ات االأمنية وتنظيم داع�ص يف اأمين امل��شل، كما 
اأن هناك الكثري من املدنين الهاربن من املناطق التي متت ا�شتعادتها م�ؤخرا.
وكان��ت م�شادر اأمنية اأفادت يف وقت �شاب��ق، باأن عنا�رض داع�ص قتل�ا ع�رضات 
املدني��ن مم��ن حاول�ا الفرار م��ن امل��شل يف االأيام املا�شي��ة، وقام�ا بتعليق 
بع���ص اجلث��ث على اأعمدة الكهرب��اء يف اجلانب االأمين للم��ش��ل، وفق ما نقلته 
وكال��ة رويرتز. وبداأت الق�ات االمنية امل�شرتك��ة املدع�مة من التحالف الدويل 
ومب�شارك��ة احل�شد ال�شعبي يف 19 م��ن ال�شهر املا�شي عملية ع�شكرية ال�شتعادة 
اجلان��ب االأمي��ن من مدينة امل��ش��ل الإخراج تنظيم داع�ص م��ن اآخر معقل له يف 
املدينة، بعد ان ا�شتعادت اجلانب االأي�رض بالكامل يف 24 كان�ن الثاين املا�شي.
اأعل��ن احل�ش��د ال�شعبي، االأحد، عن اإر�شال 180 �شي��ارة حمملة مب�شاعدات جديدة 
اإىل نازح��ي مدينة امل��ش��ل �شمن حملة “الأجلكم”.من جان��ِب اآخر اعلن اإعام 
احل�ش��د يف بيان ،اإن “ح�شدي النا�رضية وكرب��اء اأر�شا 180 �شيارة م�شاعدات 

اإىل مدينة امل��شل”.
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العمل تحذر من التعامل 
مع محتالين يدعون 

انتسابهم لمكتب الوزير
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الصحة والبيئة تطلق حصة إقليم كردستان من األدوية والمستلزمات الطبية

 �مل�ست�سكيل �لذي من �أ�ساليبه " 
�ل�سريالية " هذه �ملدر�سة �لتي 
�أ�س�سها عماد نافع قبل " 18"  

�سنة تقريبا , و��ساف لها توقيع 
جمموعته �ل�سعرية �جلديدة  
و�ملو�سومة " فجر �سريايل " 
بالإ�سافة �ىل �ملو�سيقى �لتي 

حلقت بنا جميعا لف�ساء�ت 
�جلمال �ملغايرة و �لرحبة , �ن 

هذه �لتجربة تعني ولدة ��سلوب 
فني جديد ورحب. 

�أجرت هيئة �لإ�سر�ف �لق�سائي 
زيارة �إىل حماكم نينوى 

وكركوك لالطالع ميد�نيًا على 
و�قع �لعمل.

وفيما حر�ص �لوفد على متابعة 
�لق�سايا �جلر�ئم �ملرتكبة �سد 

�ملكون �ليزيدي, �سدد على 
��ستكمال �جر�ء�ت �نتقال 

رئا�سة ��ستئناف نينوى من 
مقرها �لبديل يف �حلمد�نية 

�إىل �حد �لق�سور �لرئا�سية يف 
�جلانب �لي�سر من �ملحافظة.
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