
اطلع��ت ال�ص��يدة وزيرة ال�ص��حة والبيئة الدكت��ورة عديلة 
حمود ح�ص��ن من رئي�س املجل�س العربي لالخت�صا�صات 
ال�ص��حية والدكتور ه��الل ال�ص��فار مدير التعلي��م الطبي 
امل�ص��تمر يف كلي��ة الطب بجامع��ة بغ��داد والدكتور جواد 
ابراهيم مقرر املجل�س العربي لالخت�صا�ص��ات ال�ص��حية 
عل��ى ثم��ار ونتائ��ج الزيارة الت��ي قام بها االم��ن العام 
للمجل�س العربي لالخت�صا�ص��ات ال�صحية الدكتور حممد 
اله��ادي ال�ص��ويحلي اىل الع��راق حل�ص��ور افتت��اح دورة 
طرائق التدري�س التي تعترب باكورة التعاون بن املجل�س 
العربي لالخت�صا�صات ال�صحية وجامعة �صفلد الربطانية 
من خالل مدير مكتبها يف مدينة الطب بالعا�صمة بغداد 
وبح�ص��ور روؤ�ص��اء املجال���س العلمي��ة بالب��ورد العرب��ي 
باعتب��اره اول اجتماع لرئا�ص��ة التعليم الطبي يف العراق 
مع البورد العربي حيث مت ت�ص��مية الع��راق للجنة التعليم 
الطب��ي يف البورد العربي . وثمنت ال�ص��يدة الوزيرة اهداء 
الدكت��ور ال�ص��ويحلي درع املجل���س العربي اليه��ا تقديرا 
جلهوده��ا الفاعلة والكبرية يف دع��م البورد العربي . كما 
تابع اللقاء اعالن جامعة �صفلد الربطانية من خالل مدير 
مكتبها ببغداد برناجم��ن لتدريب االطباء العراقين يف 
مق��ر اجلامع��ة حي��ث ت�ص��من االول تدريب ق�ص��ري االمد 

لالأطباء املقيمن يف البورد العربي والعراقي.

قال رئي�س اللجنة فريق ال� فوين ل� )اجلورنال( ان القوات 
االمنية من حر�س احلدود وقوات الطوارئ املتواجدة يف 
مناط��ق البادي��ة تكفي حلماي��ة املنفذ والطري��ق الرابط 

بينه وبن مركز املحافظة.
وا�ص��اف ان اجلان��ب ال�ص��عودي اب��دى ا�ص��تعداده لفتح 
املنف��ذ الذي �ص��ريبط م�ص��تقباًل مبيناء الدم��ام ومنه اىل 

الدول االخرى لنقل الب�صائع واحلجاج.
وانتق��د فوي��ن م��ا و�ص��فه باإهم��ال احلكوم��ة املركزية 
له��ذه املوافقات من خالل عدم مناق�ص��ة الوفد الذي زار 

ال�صعودية قبل فرتة هذا امللف.
وتابع بان امل�ص��ي بافتتاح املنفذ �ص��يكون ايجابًا على 
الواقع االقت�ص��ادي من خالل توفري فر�س العمل الأبناء 

املحافظة التي ت�صكو من ارتفاع ن�صب الفقر والبطالة.
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واأك��د املر�ص��د اأن ط��ريان التحال��ف ال��دويل ما زال 
ي�صتخدم ذات االإ�صلوب الذي اأودى بحياة املئات من 
مدنيي املو�ص��ل خالل االأ�ص��ابيع املا�صية، ومل يقم 
نب �ص��كان ال�ص��احل االأمين  باأي��ة خطوات جديدة تجُ
فرت�س اأن ت�ص��تهدف عنا�رص  ن��ريان طائراته التي يجُ

تنظيم "داع�س".
اجلرنال ريك يوريبي وهو �ص��ابط كبري يف التحالف 
ال��دويل بقيادة الواليات املتحدة االأمريكية قال يف 
موؤمتر �ص��حايف ببغداد االأ�صبوع املا�صي: "ما زلنا 
نطبق قواعد اال�ص��تباك نف�ص��ها، جرى تفوي�س هذه 

ال�صلطات قبل اأي تبديل يف االإدارة".
ووثقت �ص��بكة الر�ص��د يف املر�ص��د العراقي حلقوق 
خم�ص��ة  مقت��ل  ني�ص��ان/اأبريل   10 ي��وم  االإن�ص��ان 
عوائل يف حي الريموك بال�ص��احل االأمين من مدينة 

املو�صل، بعد اأن اأٌ�صتهدف منزلهم بق�صٍف جوي.
قال ليث الرا�ص��دي وهو نازح من مدينة املو�صل اإن 
"احلادث��ة التي وقعت يف االأف��رع املقابلة ملج�رص 
الريم��وك وجم��اور اعدادي��ة مي�ص��لون للبن��ا، اأودت 
بحي��اة اأحد اأبن��اء عمومت��ي وهو عماد عب��د الغني 
الرا�ص��دي ووالدت��ه وزوجت��ه وبناته االربع��ة واإبنة 
اأخي��ه اي��اد عبد الغن��ي وخم�ص��ة عوائل اأخ��رى بعد 

جلوئهم لدار جارهم عماد".
�ص��ف بعد �ص��اعة من ه��روب اأحد  اأ�ص��اف اأن الدار قجُ
عنا���رص تنظي��م داع���س ال��ذي تواج��د ف��وق �ص��طح 
املنزل. اأتوقع اأن عدد ال�صحايا و�صل لثالثن مدنيًا 
، اما ال�ص��هداء فاأكرث من 30 �صهيد يف نف�س الدار ما 

زالوا حتت االنقا�س".
قال اياد عبد الغني الرا�ص��دي وه��و ناٍج من حادثة 
الريم��وك قال خ��الل مقابلة �ص��حفية،  "تعي�س يف 
من��زيل 4 عوائ��ل، عائلتي وعائلة اخي ا�ص��افة اىل 
عائلتن من جرياننا. اأحد اجلريان انتقل اإىل منزلنا 

بعد اأن �صيطر قنا�س من داع�س على منزله".
اأ�ص��اف "يف ال�ص��اعة الواح��دة ظه��را م��ن ي��وم 10 
ني�ص��ان/اأبريل احل��ايل اأ�ص��تهدف منزيل ب�ص��اروخ 
اأ�ص��اب مقدمت��ه التي تتك��ون من حم��الت تارية 

وغ��رف نوم، مما ادى اىل مقتل 14 �ص��خ�س اغلبهم 
من الن�صاء، من عائلتي قتل 8 اأ�صخا�س امي وابنتي 
واأخ��ي وزوجته وبناته، وجنى منه��م اإبنه فقط. اما 
جرياين قتل منهم 3 ا�ص��خا�س زوجته وبنتيه، ومن 

تل اي�صا 3 ا�صخا�س". عائلة جرياين االخر قجُ
قال �صكان حمليون يف منطقة باب �صنجار للمر�صد 
العراق��ي حلقوق االإن�ص��ان اإن "عائلة غامن �ص��بحية 
تلت  وهو مواطن مو�ص��لي مع��روف يف منطقته قد قجُ
باأكملها وتتاألف من 42 �صخ�ص��ًا بعد اأن اإ�ص��تهدف 
منزلهم ق�ص��فًا جويًا فجر يوم ال�ص��بت 15 ني�صان/

اأبريل احلايل".
قال��وا اأي�ص��ًا اإن "منزل غامن ال�ص��بيحة املكون من 
16 غرفة، كان يلم �ص��مل اأكرث من عائلة يف حلظة 
الق�ص��ف. كان يف �ص��قيق غ��امن وعائلت��ه، واأوالده 

ال�صتة باالإ�صافة اإىل بناته اخلم�صة واأحفاده".
قال املر�ص��د العراقي حلقوق االإن�ص��ان، اإن الطريان 
اإ�ص��تهدف منزاًل يف اخلام�س ع�رص من ني�صان/اأبريل 
احل��ايل يف حي االإ�ص��الح الزراع��ي. املنزل املكون 

من طابقن اأ�صبح مع االأر�س.

رح اإبنه يف ق�ص��ف  م��ن جانب��ه قال �ص��اهد عيان ججُ
املنزل بحي االإ�صالح الزراعي "بعد �صعود عنا�رص 
داع���س عل��ى �ص��طح املنزل واإر�ص��ال طائرة م�ص��رية 
من هناك ثم الفرار، مت ق�ص��ف املنزل ب�ص��اروخن 
متتابعن اأ�ص��فرا عن مقتل 8 مدنين على االأقل )اأب 
وابنائ��ه بينهم اأطفال( وما زال��ت جثثهم حتى االآن 

حتت االأنقا�س".
�ص��ف  قال �ص��اهد العيان وهو جريان العائلة التي قجُ
منزله��ا اإن "اإبنه ويبلغ من العمر ت�ص��عة �ص��نوات قد 
رح اأي�ص��ًا بالق�ص��ف عندم��ا كان خ��ارج املنزل.  ججُ
�صمعت عنا�رص داع�س يقولون لبع�س اجلريان الذين 
يرف�ص��ون �صعودهم على االأ�ص��طح "اأرواحكم لي�صت 

اغلى من اروحنا".
يدعو املر�ص��د العراقي حلقوق االن�صان قادة اجلي�س 
العراقي وجميع من ي�ص��اندهم يف معركة ا�ص��تعادة 
ال�ص��احل االمي��ن م��ن مدين��ة املو�ص��ل اإىل االإلتزام 
بالقانون الدويل االإن�صاين واتخاذ اخلطوات الالزمة 
للح��د م��ن خط��ورة تنظي��م "داع���س" عل��ى �ص��المة 

املدنين.

�ص��جل مطار النجف ال��دويل خالل االيام االخرية زي��ادة ملحوظة يف 
اعداد الرحالت وامل�ص��افرين خا�ص��ة م��ن لبن��ان ، ادارة مطار النجف 
اكدت ان الرح��الت تاوزت 45 رحلة يوميا من خمتلف انحاء العامل 
متحدث��ة عن مفاو�ص��ات لفت��ح خطوط جوية جديدة خا�ص��ة مع دول 
اخلليج .  وقال مدير ادارة مطار النجف مرت�ص��ى املو�ص��وي للجورنال 
،ان " حرك��ة مطار النجف هذه االي��ام بالتحديد هي حركة كثيفة جدا 
خ��الل االي��ام الث��الث املا�ص��ية ". مبين��ا ان "املطار ي�ص��تقبل يوميا 

م��ا يقارب الع���رص رح��الت اىل 122 رحلة فقط من لبن��ان الن لديهم 
عطل��ة ربيعي��ة هذه االي��ام ".  م�ص��يفا ان " مع��دل الرح��الت اليومي 
ملطار النجف هو اكرث من اربعن رحلة يف املعدل املتو�ص��ط للرحالت 
فيم��ا ت�ص��ل احيان��ا اىل 45 و46 رحل��ة ".  واو�ص��ح املو�ص��وي ان " 
جمموع��ة من �رصكات الط��ريان التزال يف جم��ال التفاو�س مع مطار 
النجف ال�ص��تخدامه حمطة ت�ص��اف ملحطات عملها ".  من جانبه اكد 
مدي��ر عملي��ات مطار النجف ال��دويل علي خليل للجورن��ال ان " نظام 
تن�ص��يق الطائ��رات والرح��الت املغ��ادرة واملقلع��ة يف مط��ار النجف 
ال��دويل يخ�ص��ع اىل اج��راءات معتمدة من قبل �ص��لطة الط��ريان املدين 

العراق��ي ".  م�ص��ريا " ال�ص��يطرة على حركة الطائ��رات تكون عن طريق 
مرك��ز املراقب��ة اجلوي��ة يف مطار بغ��داد ال��دويل الذي يق��وم بتحويل 
الطائ��رات اىل مطار النجف عرب م�ص��ارات حمددة وهذه امل�ص��ارات مت 
حتديدها وفق االجراءات الدولية ومتت املوافقة وامل�صادقة عليها من 
قبل �ص��لطة الطريان ومن�ص��ورة يف دليل الطريان ".  فيما او�ص��ح ممثل 
�صلطة الطريان املدين يف النجف خ�صري اليا�رصي للجورنال ان " مطار 
النجف خا�ص��ع ل�ص��لطة الطريان املدين وكل االج��راءات التي يتخذها 
مطار النجف بعلم �صلطة الطريان وكل م�صارات الطريان واالمور الفنية 

يف مطار النجف خا�صعة لقوانن �صلطة الطريان املدين ".

نساء مسرفات ورجال متعبون ..

 أب ينتحر بسبب الضغوطات المالية وعجزه عن اإليفاء بالديون!
 ع��دد غ��ري قلي��ل م��ن االأزواج، اأنته��ى به��م احلال يف ال�ص��جون 
ل�رصقته��م امل��ال م��ن الدوائ��ر اأو ال���رصكات التي يعمل��ون فيها، 
بع�ص��هم انتح��روا بع��د اأن عجزوا ع��ن دفع الدي��ون الثقيلة التي 

بذمتهم الأ�صخا�س اآخرين.
 اأ�ص��واق / مهند�صة � 33 عاما / تقول، اإن " هناك اأ�صباب عديدة 
تعل املراأة م�رصفة، منها عدم القناعة، ذلك اأن كثري من الن�صاء 
لديهم حالة من اجل�ص��ع يف االأنفاق والتبذير، و�رصاء ما حتتاجه 
وم��اال حتتاجه من �ص��لع ومالب�س واأغذية، دون مراعاة الو�ص��ع 
امل��ادي للزوج ". وت�ص��يف " تربي��ة االأهل الأوالده��م، هي التي 
حتدد �صخ�ص��يتهم، ف�ص��وء الرتبي��ة، �ص��بب اأ�صا�ص��ي للتبذير لدى 
الن�ص��اء، وتد اأن معظم االأمهات ين�ص��حن بناته��ن عند الزواج، 
باإره��اق الزوج بطلبات كث��رية، دون النظر اىل مقدرته املادية، 
خ�صو�صا اأن هذه الطلبات غري اأ�صا�صية ميكن اال�صتغناء عنها ". 
اأما ابت�صام / معلمه � 35 عاما / فاأنها ت�صري اىل اأن عن�رص املادة 
�ص��بب الكثري من امل�صاكل التي حت�ص��ل بن الزوجن، وقد ت�صل 

اأحيانا اىل الط��الق، فمتطلبات احلياة كث��رية واالأزواج يعملون 
كل ما بو�ص��عهم من اجل تلبيتها، وعلى ال�ص��عيد ال�صخ�ص��ي، يف 
بداية حياتي الزوجية كانت حت�ص��ل م�صكالت كثرية بيني وبن 
زوجي، ب�صبب امل�رصوف وال�صغط الزائد يف االأنفاق، لكن بعد اأن 
عين��ت معلمة، تي�رصت االأمور، وقل��ت اخلالفات اىل احلد االأدنى، 
فللمادة اإثر كبري على ا�صتقرار العائلة. وتروي فاطمة / ربة بيت 
� 32 عام��ا / حكايتها قائل��ة " تزوجت مبوظف يعمل يف دائرة 
ال كهرباء يف حمافظة النجف، وكان الراتب الذي يتقا�صاه من 
هذا العمل متو�ص��ط، ومع مرور االأيام، اأ�صبح لدينا اأوالد، وزادت 
نفقات العائلة، ومل يعد الراتب يكفي، مما اأ�صطره اىل االقرتا�س 
م��ن اأ�ص��دقائه يف العمل، عل��ى الرغم من علمه امل�ص��بق اأنه غري 

قادر على اأعادة املبالغ التي اأ�صتلفها ".
 وتتاب��ع " وعندم��ا طالبوه مببال��غ الديون مل ي�ص��تطيع االإيفاء 
به��ا، وازدادت ال�ص��غوط عليه من جانب العائلة ومن اأ�ص��حاب 
الدي��ن، ويف اأح��دى االأي��ام ذهب��ت اىل بي��ت اأبي الأجل��ب بع�س 
احلاجي��ات وعندما عدت وجدت��ه قد ) اأنتحر ( حيث قام ب�ص��نق 
نف�ص��ه با�ص��تخدام احلبل، وقد اأ�ص��بحت اأرملة وحتملت م�صوؤولية 

العائل��ة لوح��دي.  م�ص��طفى / موظ��ف � 27 / كان يعم��ل يف 
اأح��د ال�رصكات باأجر جيد، فقام ببناء بيت و�رصاء �ص��يارة، واأخذ 
يرتب و�ص��عه للزواج، فتزوج من فتاة تنتم��ي لعائلة ثرية، وقد 
وفر لها كل ما حتتاج. هذا ما قاله لنا اأحمد �ص��ديقه. وي�ص��يف 
" بع��د فرتة اأجنبت طفلة، لك��ن زوجته زادت يف طلباتها، فكل 
ما تراه ويعجبها يف االأ�ص��واق تري��ده، وهو ال ميانع، واأن رف�س 
طلبه��ا تختلق امل�ص��اكل وتذهب اإىل بيت اأهله��ا، ومل يعد الراتب 
يف��ي بكل هذه املتطلبات، مما ا�ص��طره اىل بيع �ص��يارته. ويزيد 
اأحمد وهو يروي حكاية �ص��ديقه " ا�ص��تمرت الطلب��ات بالتزايد، 
ويف ال�رصك��ة كانوا يعر�ص��ون عليها لكي يوقعه��ا مبقابل مبلغ 
من املال، لكنه كان يرف�س يف بادئ االأمر، ولكن عندما ا�صتدت 
علي��ه احلاجة، وافق على طلبهم وتك��رر االأمر مرات عديدة، ويف 
اإحدى املرات اكت�ص��فت ال�رصكة اأمره، فا�صتكته اىل الق�صاء الذي 
حكم عليه بال�صجن لعدة �صنوات، وبعد اأيام طلبت الطالق. ويرى 
الباح��ث د. علي جواد، اأن " �ص��بب هذه االأمور التي حت�ص��ل بن 
الزوج والزوجة والتي توؤدي اىل م�صاكل كثرية هي عدم التعاون 
بينهم��ا يف حتمل اأعباء احلياة، ذل��ك اأن بع�س الزوجات يحملن 

االأزواج ف��وق طاقته��م، بع���س الرجال اىل االلتح��اق بعمل اأخر 
لتغطي��ة النفقات االإ�ص��افية للعائلة ". وي�ص��يف " يعترب التلفاز 
�ص��بب اأ�صا�ص��ي لتبذير املراأة، فه��ي تريد اأن تقلد كل �ص��يء تراه، 
وعندما ترى �ص��يئا يف اأحد امل�صل�ص��الت اأن تقلده دون النظر اىل 
قدرة زوجها املادية، واأي�صا هناك العادات والتقاليد التي ت�صهم 
يف امليل من للتبذير، مثل االإ�رصاف يف العزائم واالأفراح، بداعي 
التباهي دون التفكري يف التكاليف. فيما ت�ص��ري اأحدى الباحثات 
يف كلية الرتبية للبنات / طلبت عدم ذكر ا�صمها / اىل اأن النقاط 
الرئي�ص��ة التي يج��ب ان تراعيها امل��راأة يف املحافظة على نف�س 
امل�ص��توى، ال��ذي اعتادت علي��ه يف بي��ت اأهلها، ه��و اأن تعي اأن 
هناك تفاوتا يف م�ص��توى املعي�ص��ة بن عائل��ة واأخرى وان تعد 
نف�ص��ها وتكيفها بح�ص��ب الظروف، وباالأخ���س اجلانب املادي، 
وان تنظم اأمورها مبا يتفق وامل�ص��توى املادي للزوج ". وتتابع 
" االختيار االأمثل للزواج يجب اأال يكون مبنيا على ما يف جيب 
الرج��ل، ب��ل ننظر اىل دين��ه واأخالقه وهو ما اأو�ص��ى به ال�رصع، 
وباإمكان املراأة والرجل �ص��ويا اإن يتفق��ا وينظما اأمور حياتهما 

باالتفاق.

 بغداد ـ مرتضى العزال ودعاء عادل

مجلس هيت يطالب قائد شرطة األنبار بضرورة 
فتح مديرية للشرطة 

مجلس األنبار يجدد مطالبته حكومة بغداد بإنشاء 
مطار الحبانية المدني 

وزير النقل يطلع على عمل لجنة توزيع قطع 
األراضي في السكك ويعفي مديرها

مرصد حقوق اإلنسان : المدنيون في الساحل األيمن ما زالوا ضحايا للقصف الجوي  

االنب��ار� خا���س :  طال��ب رئي�س جمل�س ق�ص��اء هي��ت مبحافظة االنب��ار ،االحد، 
قائ��د �رصطة االنبار ب�رصورة تفعي��ل واعادة افتتاح مديرية �رصطة هيت لتعزيز 
االمن واال�ص��تقرار يف املدين��ة .  وقال حممد مهند املحم��دي يف ت�رصيح خ�س 
به مرا�ص��ل )اجلورنال(، ان" ق�ص��اء هيت مت حتريره من تنظيم داع�س االرهابي 
منذ اكرث من عام تقريبا ولي�س هناك يف املدينة �صوى مركز �رصطة  واحد ي�صم 
50 �رصطيا فقط مما يتطلب اعادة تفعيل وافتتاح مديرية ال�رصطة يف الق�صاء 
وتعزيز عنا�رص االمن باإعداد كافية".  وا�ص��اف ان" ق�صاء هيت وا�صع مبناطقه 
وهن��اك مناط��ق جزي��رة هيت املح��ررة التي تتطل��ب وجود مراك��ز لل�رصطة مع 
دوري��ات ونقاط تفتي���س حلماية امن املواطنن مما جعلن��ا نطالب قائد �رصطة 
االنبار اللواء هادي رزيج ك�ص��ار باإعادة تفعيل وافتتاح مديرية يف ق�صاء هيت 

70 كم غرب الرمادي".

االنب��ار � خا���س :  جدد رئي���س اللجنة االمني��ة يف جمل�س حمافظ��ة االنبار،االحد، 
مطالبته حلكومة بغداد املركزية ب�رصورة ان�ص��اء مط��ار احلبانية املدين على غرار 

املطارات املدنية التي مت افتتاحها يف املحافظات العراقية االخرى .
 وق��ال راج��ع بركات العيفان يف ت�رصيح خا�س ملرا�ص��ل )اجلورن��ال(، ان" جمل�س 
االنب��ار ومنذ ع��ام 2009 واىل االن مازال يطالب باإن�ص��اء مط��ار احلبانية املدين 
وا�ص��تغالله اقت�ص��اديا وخدمي��ا الأه��ايل االنب��ار يف توف��ري و�ص��ائل نق��ل مريح��ة 
للمواطن��ن ونق��ل الب�ص��ائع وال�ص��لع ج��وا".  وا�ص��اف ان" مط��ار احلباني��ة تتوفر 
في��ه كاف��ة االمور التي تعل من املط��ار كامال بوجود مدارج ملختلف امل�ص��افات 
وامل�ص��احة الكبرية جدا وال ينق�ص��ه اال مباين ب�صيطة ال�ص��تقبال املواطنن ومباين 
خدمية وادارية تنفذها �رصكات ا�ص��تثمارية خمت�ص��ة".  وا�صار العيفان ان" م�صاحة 
االنبار ثلث م�صاحة العراق ومن ال�رصوري ان�صاء مطار مدين فيها مثلما موجود يف 
املحافظات العراقية االخرى مع اتاحة الفر�س اال�ص��تثمارية لل�رصكات املخت�ص��ة 

يف ان�صاء املطارات احلديثة ملا يخدم اهايل االنبار كافة". 

بغداد - متابعة: زار وزير النقل ال�صيد كاظم فنجان احلمامي، اليوم االحد، 
ال�رصك��ة العام��ة لل�ص��كك احلديد والتقى �ص��يادته بلجن��ة توزيع قطع االرا�ص��ي 

للموظفن، مت�صائال عن ا�صباب التباطئ يف اجناز املعامالت.
وا�ص��در �صيادته قرارا باعفاء مدير ق�ص��م االمالك والعقارات ال�صيد حازم حممد 

علي من من�صبه وا�صتبداله بال�صيد رعد حممد �صوار.
وق��ال ال�ص��يد الوزي��ر: اننا نعمل م��ن اجل اال�رصاع يف �ص��مول جمي��ع املوظفن 
بتوزيع قطع االرا�ص��ي، وعلى اجلميع حتمل م�ص��وؤولياتهم يف اجناز املعامالت 

دون تكا�صل وبال�رصعة املمكنة ليت�صنى لنا امل�صي بالتمليك.
يذك��ر ان ال�ص��يد الوزي��ر اكد اكرث من م��رة ان متليك قطع االرا�ص��ي من اولويات 

وزارة النقل.

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

النجف ـ االء الشمري

الصحة تواصل البرنامج 
التدريبي لألطباء المقيمين 

في جامعة شفلد البريطانية 

قوة أمنية لتأمين  أول 
منفذ حدودي بين الدمام 

السعودية والسماوة

مطار النجف يسجل زيادة في معدل رحالته اليومية رغم األزمة السياسية في مجلس إدارته

 ج�شع بع�ض الزوجات يف 
الإكثار من الطلبات التي 

تثقل كاهل الزوج املحدود 
الدخل والتي تدفعه يف 

كثري من الأحيان اىل طلب 
املال من الأهل اأو الأ�شدقاء، 
ليفي بنهم الزوجة يف �شراء 

كل ما تراه يف الأ�شواق 
ويعجبها، هذا ال�شلوك له 

نتائج خطرية اأذا اأ�شت�شلم 
الزوج لرغبات زوجته

قال املر�شد العراقي حلقوق 
الإن�شان اإن املدنيني فيما 
تبقى من مناطق ال�شاحل 

الأمين مبدينة املو�شل، ما 
زالوا عر�شة لق�شف الطريان 
دد هويته،  اجلوي الذي مل تحُ
لكنه يحُعتقد وب�شكل كبري تابعًا 

للتحالف الدويل الذي تقوده 
الوليات املتحدة الأمريكية.


