
وتق��ول وزيرة )24 عام��ا( وهي تنتظر حتت �شم�س حارقة وتغطي 
ج�شد ابنه��ا راكان )17 يومًا( الهزيل بقطعة قما�س بي�شاء تخفي 
وجه��ه اأي�ش��ًا “من��ذ اأن ولد وه��و يبك��ي. ال يتوق��ف اإال حني ينام 
منهكا”. وت�شيف “احلرارة املرتفعة داخل اخليمة جتعلها �شاخنة 
طيلة �شاعات النهار”. وترجح االأم النازحة من مدينة املو�شل اىل 
خمي��م اخل��ازر اأن يكون �شبب نوبات الب��كاء املتوا�شل هو اجلوع، 
مربرة “ال اأمتكن من اإر�شاعه واأ�شعر اأنه ال ي�شبع اأبدا. ال غذاء جيدا 

نتناوله وال مال لدينا ل�رشاء حليب االطفال”.
ويقي��م يف ه��ذا املخيم الذي يق��ع يف جنب غ��رب املو�شل حواىل 
32 ال��ف �شخ�س فروا من هذه املدين��ة التي تقوم القوات العراقية 

بحملة فيها لطرد م�شلحي تنظيم “داع�س” االرهابي.
وترتاوح درجة احلرارة بني 40 و45 درجة مئوية يف هذا املو�شم 
م��ا يجع��ل احلياة اليومي��ة للنازحني وخ�شو�ش��ا االطفال الر�شع 

وامل�شنني او املر�شى ا�شعب.
وتتنه��د وزيرة خلف و�شاح اأ�ش��ود يغطي راأ�شها وق�شما من وجهها 
قب��ل ان ت�شيف “اطحن الب�شكويت ال��ذي يوزعونه علينا مع املاء 

واأحاول اإطعامه بالقوة اأحيانا”.
عل��ى بع��د اأمتار ع��دة، تنتظ��ر م��روة )25 عاما( الت��ي نزحت منذ 

اأ�شبوع��ني م��ن مدينة املو�ش��ل، روؤية الطبيب وه��ي حتمل طفلتها 
م��رمي )ثمانية ا�شهر(. قبل خم�شة ا�شه��ر، توقفت مروة عن ار�شاع 
طفلته��ا الت��ي ال تك��ف عن الب��كاء اأي�شا. وتقول “تعب��ت كثريا يف 
الف��رتة املا�شي��ة وانتقلنا م��ن من��زل اإىل اآخر قب��ل اأن نتمكن من 

اخلروج”، م�شيفة “مر�شت ومل اأعد اأمتكن من اإر�شاعها”.
تنتظر كل من وزيرة ومروة مع العديد من االأمهات اللواتي يحملن 
اأطفاله��ن الذين ال يتوقفون عن الب��كاء، الدخول بالدور اإىل عيادة 
تابعة ملنظمة “انرتنا�شونال ميديكال كورب�س” يف خميم اخلازر.
يف اإح��دى غرف العي��ادة، ت�شتقبل الطبيبة املتدرب��ة ن�شميل ديتلر 
يومي��ا قرابة ثمانني امراأة. تق��ول اإن نحو “�شبعني يف املئة منهن 
ي�شك��ني ع��دم قدرته��ن عل��ى االإر�ش��اع واأن اأطفاله��ن ال ي�شعرون 

بال�شبع ويبكون لفرتة طويلة”.
وت�رشح اأن “احلالة النف�شية للأمهات وتغري الهرمونات مع حاالت 
القل��ق واالكتئ��اب، باالإ�شاف��ة اإىل افتق��اد اخل�شو�شي��ة والراح��ة 
اجل�شدي��ة وحت��ى التغذي��ة املتوازنة م��ع اعتمادهن عل��ى احلبوب 

واملياه، كلها عوامل توؤثر يف قدرة االأمهات على االإر�شاع”.
-“غياب البديل”-

وتكرر االأمهات �شكواهن من اأن اأطفالهن ال ي�شبعون، وفق الطبيبة 
الت��ي تقول اإن��ه “ب�شبب ظروفه��ن ال�شعبة يفقدن الق��درة وال�شرب 

على تكرار حماولة االإر�شاع”.

و�شجل��ت منظم��ة اطباء بل حدود تزاي��دا يف حاالت عجز االمهات 
النازح��ات عن ار�ش��اع اطفاله��ن دون ال�شتة ا�شهر، ج��راء عوامل 
عدة. وتق��ول املن�شقة الطبية يف املنظمة ايفغانيا زليكوفا لوكالة 
فران���س بر���س “يع��د االإجهاد عام��ل رئي�شيا يوؤثر عل��ى الر�شاعة 

الطبيعية اأكرث من الو�شع الغذائي للأم اأو �شحتها اجل�شدية”.
وتو�ش��ح ان فرق املنظمة الطبية تعاين امه��ات “هربن عادة من 
املعارك يف غرب املو�شل اأو من مناطق اأخرى حتت �شيطرة تنظيم 
)داع���س(، وهن يع�شن االن يف خميمات حيث يكون يومهن مرهقا 

للغاية ويبدو م�شتقبلهن غري موؤكد، ما يزيد من ن�شبة توترهن”.
يف الع��راق، جرت العادة ان تتوق��ف االأمهات عن ار�شاع االطفال 
عند بلوغهم ال�شتة ا�شهر مقابل االعتماد على �رشاء احلليب اخلا�س 
للطف��ال اأو اع��داد االطعم��ة املطحون��ة. لك��ن م��ع �ش��وء االحوال 

االقت�شادية مل يعد باملقدور توفري اي خيار بديل.
ويف غي��اب البديل املنا�شب عن حلي��ب االأم، يفقد االطفال الر�شع 
دون ال�شت��ة ا�شه��ر الوزن تدريجي��ا، وفق زليكوفا، م��ا يوؤثر “على 

كافة النظم يف اجل�شم” ويجعلهم “عر�شة للأمرا�س املعدية”.
 �شوء تغذية “مقلق”

ينعك���س انع��دام الر�شاع��ة الطبيعي��ة ارتفاع��ا يف مع��دالت �ش��وء 
التغذي��ة ب��ني االطف��ال دون ال�شت��ة ا�شهر، يف ظاهرة غ��ري ماألوفة 

حتى يف اكرث املجتمعات فقرا وعوزا.

وتو�ش��ح زليكوفا يف هذا ال�شدد “نلحظ زي��ادة يف �شوء التغذية 
بني االأطفال الذين مل تع��د اأمهاتهم قادرات على ار�شاعهن، جراء 
�شعوبة احل�شول على حليب الفورموال او ب�شبب كلفته الباهظة يف 

املناطق املحا�رشة يف املو�شل ويف املخيمات”.
وت�شي��ف “يع��د اإي�ش��ال الغ��ذاء البدي��ل اإىل االأمه��ات اللوات��ي ال 
يتمكن م��ن اإر�شاع اأطفالهن قبل اإ�شابتهم ب�ش��وء التغذية، م�شاألة 

م�شريية”.
وي�شكل �شوء التغذية خ�شو�شا لدى االأطفال اأبرز امل�شاكل ال�شحية 
يف �شف��وف النازح��ني من مدين��ة املو�شل ومناط��ق اأخرى حتت 

�شيطرة االرهابيني.
واأعلن برنامج االأغذية العاملي يف بيان يف 30 ايار/مايو ر�شده 
“زي��ادة مقلقة” يف معدالت �شوء التغذية بني االأطفال النازحني 
حديث��ًا من غرب املو�شل. ويف حماول��ة للوقاية من ارتفاع معدل 
�ش��وء التغذي��ة، اأ�ش��ار الربنام��ج اإىل ب��دء توف��ري “اإم��دادات تكفي 
�شهري��ن من املكم��لت الغذائية التي حتتوي عل��ى الفول ال�شوداين 
املخ�ش�ش��ة لعلج �شوء التغذية والوقاية من��ه بني االأطفال الذين 
ت��رتاوح اأعمارهم بني �شتة اأ�شهر وخم�س �شنوات”. وبح�شب منظمة 
االأمم املتح��دة للطفول��ة )يوني�ش��ف(، ته��دد النزاع��ات يف منطقة 
ال�رشق االأو�ش��ط و�شمال اأفريقيا اأكرث من 24 مليون طفل. ويحتاج 

“امل�شاعدة”. اإىل  “5،1 مليون طفل” يف العراق وحده 

الموافقة على صرف مستحقات المعينين الجدد 
في صحة النجف

األنواء: طقس مغبر غدًا والحرارة تسجل 40ْم 
وصحو حتى األحد

النج��ف � متابع��ة : اأعلن��ت �شح��ة النج��ف، ح�ش��ول املوافق��ة على ���رشف رواتب 
التعيينات اجلديدة لعام 2017 يف جميع املوؤ�ش�شات ال�شحية.

وق��ال م�شوؤول اعلم ال�شحة، �شامل احلمي��داوي ان "مدير ال�شحة، علي عبد الزهرة 
�ش��رب، خ��لل اجتماعه بكوادر املدين��ة الطبية يف النجف، اك��د ان اال�شعار اخلا�س 
بالرواتب �شي�شل الدائرة اليوم من وزارة املالية وهو يف طور االجراءات القانونية 
املعت��ادة، ويف �شوئ��ه �شيت��م تنظي��م الروات��ب و�رشفه��ا ويف ظ��رف ال يتج��اوز 
اال�شبوع". واأ�شاف، ان "ال�رشف ي�شمل جميع امل�شتحقات جلميع اال�شهر املا�شية، 
التي عمل فيها املتعينون اجلدد ومل يتم �رشف رواتبهم حتى االن، ب�شبب الروتني 
وكرثة االجراءات واالزمة املالية التي يعاين منها البلد". وكان عدد من املتعينني 
اجل��دد يف اق�شية ونواحي النجف، قد با���رشوا بعملهم مطلع عام 2017 منذ نحو 
اربع��ة �شه��ور، اال انه مل يتم ���رشف رواتبه��م وم�شتحقاتهم، لعدم توف��ر االعتماد 

املايل.

بغ��داد � متابع��ة : توقعت الهيئة العامة للأنواء اجلوي��ة والر�شد الزلزايل، االأربعاء، 
اأن يكون طق�س يوم غد مغرب ودرجات احلرارة ت�شجل 40ْم، م�شرية اإىل انه �شيكون 

�شحوا اإىل االأحد املقبل.
وقالت الهيئة يف بيان �شحفي ، اإن "طق�س اليوم، �شيكون يف املناطق كافة �شحواً 
م��ع ت�شاعد الغب��ار يف اأماكن متعددة من املنطقتني الو�شط��ى واجلنوبية، ودرجة 

احلرارة العظمى املتوقعة يف مدينة بغداد 40 ْم".
واأ�شاف��ت، اأن "طق���س غ��د اجلمع��ة املقبل��ة �شيك��ون يف املناط��ق كاف��ة، �شح��واً، 
ودرج��ات احلرارة ترتفع قليًل يف املنطقتني ال�شمالي��ة والو�شطى وتنخف�س قليل 
يف املنطقة اجلنوبية لليوم ال�شابق". وبينت، اأنه "ال يتوقع حدوث تغيري يف طق�س 
ال�شب��ت باملناطق كافة عن اليوم ال�شابق ع��دا ارتفاع قليل يف درجات احلرارة يف 
املنطقت��ني ال�شمالية والو�شطى". واأ�شارت الهيئ��ة، اإىل اأن "طق�س االأحد �شيكون يف 

املناطق كافة �شحواً وحاراً، ودرجات احلرارة ترتفع قليل عن اليوم ال�شابق".

األمم المتحدة تمول مشروع تأهيل 5 مدارس 
في قضاء الخالص

بغ��داد � متابعة : اأعلنت املديرية العامة لرتبية حمافظة دياىل، االربعاء، املبا�رشة 
مب���رشوع تاأهيل 5 مدار�س بق�شاء اخلال���س يف املحافظة، بدعم من منظمة االمم 

املتحدة. 
وق��ال املتح��دث االعلمي با�ش��م املديرية، �شن��ان الربيع��ي، ان 'املديرية با�رشت 
مب���رشوع اإع��ادة تاأهي��ل وترمي��م 5 مدار���س يف ق�ش��اء اخلال�س �شم��ايل دياىل'، 
موؤكدا ان 'هذا م�رشوع هو �شمن برنامج االمم املتحدة )UNDP( العادة تاأهيل 

وترميم املدار�س املدمرة بفعل العمليات االرهابية يف مناطق املحافظة'.
واأ�شاف الربيعي، ان 'هذا امل�رشوع يعد وجبة اوىل لتاأهيل وترميم مدار�س املدمرة 
يف املناطق املحررة باملحافظة'، م�شريا اىل ان 'هناك م�شاريع تربوية اخرى �شتتم 
املبا���رشة بها خلل اال�شابيع القادمة لتوفري بيئة تربوية ودرا�شية منا�شبة لطلبة 

املحافظة'.

اعلنت ال�رشك��ة العامة لتجارة امل��واد الغذائية يف 
وزارة التجارة، االربعاء، ا�شتنفار ا�شطولها ملناقلة 
امل��واد الغذائية )زيت الطع��ام وال�شكر( اىل خمازن 

املو�شل.
وق��ال مدي��ر عام ال�رشك��ة، قا�شم حم��ود، يف بيان 
�شحف��ي ، ان "ال�رشكة ا�شتنف��رت ا�شطولها ملناقلة 
امل��واد الغذائية )زيت الطع��ام وال�شكر( من خمازن 
وحم��ام  بازواي��ا  خم��ازن  اىل  وتكري��ت  كرك��وك 

العلي��ل يف املو�ش��ل، لغر���س جتهي��ز العوائ��ل يف 
املناط��ق املحررة يف جانبي امين واي�رش املو�شل، 
باال�شافة اىل العوائل يف خميمات ايواء النازحني 

ويف كل اجلانبني".
وا�ش��اف ان��ه "مت مناقل��ة كمي��ة 10 االف طن من 
ال�شك��ر من خم��ازن �ش��لح الدين، وكمي��ة 2000 
طن من زيت الطعام من خمازن فرع كركوك، حيث 
و�شل��ت 24 �شاحنة زيت طع��ام و21 �شاحنة �شكر 
اىل خم��ازن بازواي��ا، بع��د اج��راءات ت�شهيل مهمة 

دخولها من مركز التن�شيق امل�شرتك يف اربيل".

وا�ش��ار اىل ان "ال�رشك��ة تعم��ل عل��ى زي��ادة ع��دد 
قاعات اخلزن ال�شتيعاب تلك الكميات من مفردات 
احل�ش��ة التمويني��ة ت�شل اىل �شتة قاع��ات، والعمل 
عل��ى توف��ري خزين يكف��ي لثلث��ة ا�شهر م��ن مادة 
ال�شك��ر، باال�شاف��ة اىل ا�شت��لم خزين م��ادة زيت 
الطع��ام". وب��ني ان "املراك��ز التمويني��ة الت��ي مت 
جتهيزه��ا من 11حزيران، لغاي��ة 16متوز املقبل، 
ه��ي الزهور و�ش��لح الدي��ن والريم��وك واملو�شل 
اجلدي��دة واجلزائ��ر وع��دن واحل���رش ووادي حج��ر 
واملن�شور وخميم حم��ام العليل والكرامة وتلكيف 

وال�شف��اء وخمي��م ح��اج عل��ي واملثن��ى وال�شيخان 
والف��اروق – ف��راج – قي��ارة داخ��ل وخ��ارج وانه 
والنم��رود واحلمداني��ة خمم��ور والكوب��ر االندل���س 
بع�شيق��ة خميم النزكزلية وخميم اخلازر والن�رش – 
الكلك املحلبية وخميم جيم��ة كور والوحدة برطلة 

وال�شورة".
وكان��ت وزارة التج��ارة ق��د اعلن��ت الثلث��اء )13 
م��ن  املحل��ي  املنت��ج  عل��ى  االعتم��اد  حزي��ران(، 
زي��ت الطعام وال�شك��ر يف جتهيز مف��ردات البطاقة 

التموينية الول مرة منذ عام 2003.

اب��و فاطمة مواط��ن من اه��ايل منطقة القبل��ة يقول 
للجورن��ال ،ان اه��ايل منطق��ة القبل��ة ال مي��ر عليهم 
ا�شبوع��ا او �شه��ر اال وح�ش��ل ح��ادث موؤ�ش��ف ج��راء 
انه��ر املجاري التي تنت�رش يف كل مكان حيث ح�شل 
يف اال�شابي��ع املا�شية حوادث مرعب��ة وهي �شقوط 
�شتوتات ودراجات نارية ومركبات وح�شدت ارواح 
ابرياء كرث نتيجة ع��دم وجود م�شاريع للمجاري يف 
املنطق��ة املنكوب��ة والتي يطلق عليها ه��ذه الت�شمية 
االه��ايل بعد ان نف��ذت كل ا�شاليب الدع��اء يف تنفيذ 

امل�رشوع .
ويوؤك��د النائ��ب االول ملحافظ الب���رشة حممد طاهر 
القبل��ة  منطق��ة  م���رشوع  ،ان  للجورن��ال  التميم��ي 
م��ن امل�شاري��ع الكب��رية يف املحافظة وه��ي تعادل 
حمافظ��ة ال�شم��اوة م��ن ناحي��ة الكثاف��ة ال�شكاني��ة 
وامل���رشوع كان حم��اال اىل �رشك��ة م��وكل الهندي��ة 
ولك��ن لل�ش��ف ال�شديد تلكئ��ت هذه ال�رشك��ة وعندما 
مت ا�شت��لم املن�ش��ب يف ع��ام 2013 حاولن��ا مرارا 
وتك��رار ان تنجز نف�س ال�رشكة هذا امل�رشوع وتبا�رش 
ب��ه ولكن وجدنا تلكوء هذه ال�رشكة ب�شكل كبري حيث 
كان هن��اك خماطبات ان��ذا اىل ال�رشكة لكن مل تلتزم 
وبع��ده مت �شحب امل���رشوع من ال�رشك��ة حيث جلئت 
ال�رشك��ة اىل الق�ش��اء العراقي من اجل اع��ادة العمل 

لها وبقيت معاناة النا�س كثرية .
وبح�شب قول التميم��ي فانه بعد ان �شحبت احلكومة 
املحلي��ة امل���رشوع م��ن قب��ل ال�رشك��ة املنف��ذة فان 
ال�رشك��ة طعن��ت بقرار �شح��ب العمل وقدم��ت �شكوى 
للق�ش��اء تطالب باع��ادة العمل لهم رغ��م تق�شريهم 
حي��ث يو�ش��ح ن الفت��ا اىل ان هن��اك جلان��ا اك��دت 
ق�شوره��ا وتلكوؤه��ا يف تنفي��ذ امل���رشوع ،مو�شح��ا 
ان ام��وال ال�رشك��ة موج��ودة يف ت��ي ب��ي اي وهناك 
ام��وال تق��در 270 ملي��ار دين��ار عراق��ي موؤك��دا ان 
هن��اك م�ش��اكل مع ال�رشكة تتعلق م��ن ناحية ت�شعري 
بع���س الفقرات منه��ا املقرن�س للر�شف��ة حيث ان 
ت�شع��ري االر�شفة بح��دود 2000 دين��ار حيث انه اذا 
مت ح�ش��اب الكمي��ة على جميع املنطق��ة يكون هناك 
ف��رق بح��دود 35 مليار دين��ار واملفرو�س ان يكون 
ح�شاب املرت الواحد 35 الف دينار عراقي وهذه احد 

م�ش��اكل ال�رشك��ة كا�شف��ا يف الوقت نف�ش��ه عن ك�شب 
املحافظة للدعوة ومت توجيه امللف لوزارة التخطيط 
لت�شع��ري الفقرات م��ن جديد وهناك جلن��ة فنية حيث 
و�شل��ت كلف��ة امل���رشوع اىل 345 ملي��ار ،م�شريا اىل 
ان االمر و�ش��ل يف الوقت مت اعلن امل�رشوع للبحث 
ع��ن �رشكات جديدة مبين��ا ان هناك �رشكات اجنبية 
خمتلف��ة قدمت يف الوقت الراه��ن على امل�رشوع من 
بينها �رشكات �رشكات �شينية وم�رشية بع�شها نفذ 
م�رشوع النخلة يف االمارات ،الفتا اىل انه يف الوقت 
الراه��ن هن��اك جلن��ة ت�شمى جلن��ة التاهي��ل متمثلة 
بدوائ��ر البلدية واملج��اري والتخطيط حي��ث ينتهي 

اعلن التاهيل قبل نهاية ال�شهر احلايل .
فيم��ا يق��ول النائ��ب ع��ن حمافظ��ة الب���رشة زاه��ر 
العب��ادي للجورنال، كوننا من اه��ايل منطقة القبلة 

كان��ت لدينا زيارات خمتلف��ة اىل منطقة القبلة التي 
تعت��رب م��ن املناط��ق الكب��رية يف حمافظ��ة الب�رشة 
وخ��لل زياراتن��ا املختلف��ة اىل ال�رشك��ة وجدن��ا ان 
ال�رشك��ة ه��ي عب��ارة عن كرف��ان في��ه جمموعم من 
املوظف��ني وال ن�شتبع��د ان يك��ون امل���رشوع يف ذلك 
الوق��ت ان��ه �شاب��ه نوع م��ن ح��االت الف�ش��اد واليوم 
االه��ايل لديه��م معان��اة كث��رية عانوه��ا من��ذ زمن 
احلكوم��ة املحلية ال�شابقة حيث يقوم بع�س االهايل 
ب�شب��ب  اخلا�ش��ة  نفقته��م  عل��ى  امل�ش��ارع  بتنفي��ذ 
معاناته��م ال �شيما يف ف�شل ال�شت��اء ورغم زياراتنا 
لتل��ك املناط��ق يف املنطقة والعم��ل على التحرك يف 
تنفيذ بع�س االعمال اخلدمية من خلل التن�شيق مع 
الدوائ��ر اخلدمية اال ان القبل��ة واهلها بانتظار تنفيذ 

م�رشوع للمجاري .

طالب رئي�س جلنة اخلدمات يف جمل�س حمافظة بغداد 
علي احلميداوي، االأربعاء ، بت�شكيل قوة امنية خا�شة 
تاأخذ عل��ى عاتقها رفع التجاوزات على االر�شفة يف 

العا�شمة.
وقال احلميداوي ل� »اجلورنال«، ان ” رفع التجاوزات 
بالوق��ت الراه��ن م��ن االأر�شف��ة تعترب م�شكل��ة كبرية 
ل��دى امان��ة بغداد وه��ي عاجزة ع��ن حله��ا”، موؤكدا  
رف��ع تو�شيات اىل احلكوم��ة االحتادية الإيجاد حلول 

منا�شبة ب�شاأن هذه امل�شكلة”.
واأ�ش��اف ، ان” التجاوزات الكبرية التي ملأت �شوارع 
بغ��داد اخ��ذت باالت�شاع يوم��ا بعد ي��وم بالتايل فان 
جمالي��ة العا�شم��ة ذهب��ت وحتول��ت ازق��ة �شيقة “، 
واأو�شح ، ان” احلاجة باتت مهمة الإيجاد قوة خا�شة 
تتكف��ل برفع ه��ذه التج��اوزات لكن مع اإيج��اد حلول 
كاأن�ش��اء اأ�شواق يف امل�شاحات الفارقة ببغداد الن من 

دون اإعطاء بدائل فان هذه امل�شكلة لن حتل”.
واكد حمافظ بغداد ، عطوان العطواين ، ان التجاوزات 
ب��دت ت�شكل خط��ر كبري جداً ومظهر �ش��يء للعا�شمة ، 
باالإ�شاف��ة اىل ا�شتغ��لل ارا�ش��ي الدول��ة ب�ش��كل غري 

قانوين وغري مطابق للت�شميم اال�شا�س 

اأ�ش��درت حمكمة اجلنايات املخت�ش��ة بق�شايا النزاهة 
يف بغ��داد، االأربعاء، حكما بال�شج��ن ع�رش �شنوات بحق 

�شابط برتبه نقيب بتهم اال�شتغلل الوظيفي.
االأعل��ى  الق�ش��اء  ملجل���س  الر�شم��ي  املتح��دث  وق��ال 
القا�ش��ي عب��د ال�شت��ار بريق��دار يف بيان �شحف��ي ، اإن 
"حمكم��ة اجلنايات املخت�ش��ة بق�شايا النزاهة نظرت 
دع��وى تخ���س تلق��ي اأح��د �شب��اط الداخلي��ة ر�ش��اوى 
اأن  بريق��دار،  واأ�ش��اف  مواطن��ني".  بابت��زاز  وقيام��ه 
"املحكم��ة وجدت االأدلة كافي��ة ومقنعة الإ�شدار حكم 
بال�شجن ع���رش �شنوات بحق ال�شاب��ط الذي يحمل رتبة 
نقي��ب لقيامه بتقا�شي ر�شوة بعد اأن مت �شبطه متلب�شًا 

باجلرم امل�شهود".

التجارة تستنفر إسطولها لنقل الزيت والسكر إلى الموصل

"شبح المجاري" يحصد أرواح أهالي "القبلة" في البصرة

اإلجهاد يحرم أمهات موصليات نازحات من إرضاع أطفالهن

بغداد تطالب بقوات خاصة 
لردع المتجاوزين

محكمة النزاهة تصدر حكمًا 
بالسجن 10 سنوات بحق ضابط 

بتهمة اإلستغالل الوظيفي

بغداد ـ خاص

بغداد - متابعة

بغداد ـ متابعة

البصرة ـ محمد الجابري

العراق ـ أ ف ب 

�أمام عيادة يف خميم 
للنازحني من مدينة 

�ملو�صل  �لعر�قية، حتاول 
�أم ع�صرينية تهدئة ر�صيعها 

�لذي ال يكف عن �لبكاء، 
مرجحة �أنه جائع الأنها مل 
تعد تقوى على �إر�صاعه.

ت�صهد منطقة �لقبلة يف 
حمافظة �لب�صرة )جنوب 

�لعر�ق( بني فرتة و�خرى 
حو�دث مرعبة النقالب 

�ملركبات و�لدر�جات 
�لنارية يف “�نهر” �ملجاري 

�ل�صطحية، ب�صبب توقف 
�لعمل يف م�صروع قطاعي مت 
�حالته الكرث من �صركة دون 

تنفيذ.
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