
 ومع هذا التواجد اليومي الكثيف خ��شة من قبل ال�شب�ب ف�أن ليل 
الكورني���ش يخلو من اأي��ة مظ�هر للألع���ب الرم�ش�نية املتوارثة 
ك�ملحيب���ش مثل، بل جند الغ�لبية من�شغلون يف اأح�ديث خمتلفة 
�رسع�ن م� يقطعه� "الواي ف�ي" فتبدو نه�ي�ت اأح�ديثهم �ش�ئبة 
اأحي�ن��ً� م��ع االن�شغ�ل ب�ملوب�ي��ل ومواقع التوا�ش��ل االجتم�عي 
املختلف��ة، يف وقت يجد بع�ش اأ�شح�ب املق�ه��ي فر�شة لزي�دة 
مدخوالته��م هذا ال�شهر من خ��لل الطلب املتزاي��د على الع�ش�ئر 

واملرطب�ت.
 يق��ول االإعلمي ب��شم ال�شمري يف حديث �شحفي ، اإن "كورني�ش 
دجل��ة ميثل امل��لذ الوحيد الأبن�ء مدينة الك��وت بخ��شة ال�شب�ب 
منهم، ففيه تتكرر اللق���ءات اليومية ال�شيم� خلل ف�شل ال�شيف 
حي��ث ت�شج��ل الع�ش�ئ��ر واملرطب�ت ح�ش��وراً متزاي��داً يف الطلب 
عليه���"، مبينً� اأن��ه "يف هذه االأي�م حيث �شه��ر رم�ش�ن الف�شيل 
ي�شه��د الكورني���ش ح�شوراً ممي��زا بعد االإفط���ر، اإذا متتد اللق�ءات 
ال�شب�بي��ة اىل م��� بع��د منت�ش��ف اللي��ل نتيج��ة االأج��واء اجلميلة 
وا�شتق��رار الو�ش��ع االأمن��ي يف املح�فظة".واأو�ش��ح ال�شمري اأنه 
"هن��� يف منطقة الكورني���ش حيث �شدة الك��وت ال�شهرية وهدير 
امل���ء ال��ذي مير م��ن بوابته� كث��رياً م� نتب���دل االأح�دي��ث التي 
تخ���ش الثق�ف��ة واالآداب والفن��ون ونح��ن يف وا�ش��ط نفتق��ر اىل 
مثل ه��ذا املك�ن الذي يح��رك الثق�فة ع�مة ون�أم��ل مبب�درة من 

احلكوم��ة املحلية االهتم���م كثرياً مبنطق��ة الكورني�ش من خلل 
اإن�ش���ء منتجع�ت �شي�حية وترفيهي��ة على امتداد النهر من خلل 

اال�شتثم�ر".
من ج�نبه يقول رئي�ش جمعية االأدب�ء ال�شعبيني يف وا�شط ح�شني 
البه���ديل اإن "املجيء اىل الكورني�ش �ش�ر تقلي��داً يوميً� خ��شة 
يف �شه��ر رم�ش�ن، اإذا تتوافد اأعداد كبرية من ال�شب�ب من خمتلف 
�رسائحه��م االجتم�عي��ة ليلتق��وا مع��ً� يتب�دل��ون االأح�ديث فيم� 
بينه��م والتي ت�أخ��ذ ال�شي��شة واالأمن واالنتخ�ب���ت اجلزء االأكرب 
منه��� فيم��� هن�ك ح�ش��ة للثق�فة وهم��وم املثقفني �ش��واء ك�نوا 
اأدب���ء اأم �شحفي��ني اأم رواد ال�شعر ال�شعب��ي وهكذا مت�شي اللي�يل 

على الكورني�ش قبل اأن يداهمن� موعد ال�شحور".
 ويق��ول احل���ج اأ�شع��د ك�ظ��م عل��ي اإنه "م��ع ازده���ر احلركة يف 
كورني�ش �شدة الكوت ليًل ف�أن املتواجدين هن� مي�ر�شون مفردات 
احلي���ة اليومي��ة يف رح�ب �شه��ر رم�ش�ن فتك��ر االأح�ديث التي 
تتح��دث ع��ن ف�ش�ئل هذا ال�شهر ب��ني الكثري م��ن رواد الكورني�ش 
خ��شة كب�ر ال�ش��ن وهن�ك من مي�ر�ش لعبة الط�ويل وغريه� يف 

ظل غي�ب ت�م للم�ش�بق�ت املعروفة بلعبة املحيب�ش".
وذك��ر عل��ي ، اأن "كورني���ش دجل��ة يف مدينة الكوت بق��در م�هو 
ممتع وملذ ترفيهي الأه�يل مدينة الكوت ف�أنه بح�جة م��شة اىل 
اإع���دة النظر واالهتم�م به اأكر من خلل اإن�ش�ء من�طق ترفيهية 
في��ه بداًل عن املق�هي االعتي�دية التي ال توفر غري ال�ش�ي وامل�ء 
والع�ش�ئر وهن�ك حم�ل قريبة للمرطب�ت"، الفتً� اىل اأن "انت�ش�ر 

املق�ه��ي اأدى اىل ت�شوي��ه الكورني���ش و�ش���ر م��ن ال�شع��ب جدا 
م��رور العوائ��ل فيه وهن� البد من اإع���دة تنظيمه من جديد وهذه 

م�شوؤولية تقع على احلكومة املحلية يف مدينة الكوت".
ب��دوره، يق��ول الفن�ن الت�شكيل��ي �شج�د حن�ش امل�شع��ودي رئي�ش 
رابط��ة �شب�ب الف��ن اإن " الكورني�ش هو امل��ك�ن االأن�شب ملختلف 
�رسائ��ح ال�شب���ب يلتقون في��ه عند اأوق���ت امل�ش�ء وبع��د االإفط�ر 
لتب���دل االأح�دي��ث يف جل�ش���ت متت��د اىل م�بعد منت�ش��ف الليل 

و�شط هدوء جميل واأمن م�شتقر".
وي�شي��ف زميل��ه عل��ي احلج�م��ي، وه��و اأي�ش��� فن���ن ت�شكيل��ي 
و�ش�ح��ب حم��ل للحلق��ة يف اآن واحد اأن "كورني���ش �شدة الكوت 
ل��ه ميزة خ��شة خلل اأي�م رم�ش�ن، فهو يخلو مت�م� من احلركة 
يف وقت االإفط�ر، بينم��� جنده �ش�جً� ب�حلركة بعد الفطور وهذه 
نعم��ة من نع��م هذا ال�شه��ر الف�شي��ل يف اأن نلتقي ب�أع��داد كبرية 
م��ن االأ�شدق���ء لنتحدث يف الكثري م��ن االأم��ور ال�شب�بية والفنية 

والثق�فية املتنوعة."
ويق��ول ، اإن "حم�فظة وا�شط ومدينة الكوت حتديداً بح�جة م��شة 
اىل ع��دد كبري من املتنزه���ت واالأم�كن الرتفيهي��ة، فم� موجود 
منه� ح�ليً� مل يعد ك�فيً� الإ�شتيع�ب االأعداد الكبرية من الع�ئلت 
الت��ي ترغب ب�لرتفي��ه واملتعة خ��شة هذه االأي���م حيث ال�شي�م 
لكن��ك الجت��د امل��ك�ن املن��شب �ش��وى بع���ش االأم�ك��ن الب�شيطة 
واملزدحم��ة يف نف���ش الوق��ت." ومتن��ى احلج�م��ي اأن " تك��ون 
هن���ك وقفة كبرية م��ن حكومة وا�شط املحلي��ة لتو�شيع املن�طق 

الرتفيهي��ة واالهتم�م مبنطقة كورني���ش دجلة والعمل على جذب 
امل�شتثمري��ن �شواء ك�نوا حملي��ني اأم اأج�نب للنهو�ش بواقع هذه 
االأم�ك��ن لتغدو اأكر متع��ة وجم�اًل وحتقق يف نف�ش الوقت موارد 

م�لية مهمة للحكومة املحلية".
ويق��ول حي��در عبد ال�ش�حب ، وهو �ش�ح��ب مقهى على كورني�ش 
دجل��ة اإن " �شهر رم�ش�ن يعد مو�شمً� جيداً الأ�شح�ب املق�هي يف 
هذا املك�ن حي��ث تن�شط احلركة ليًل ويزداد الطلب على الع�ش�ئر 
واملرطب�ت االأم��ر الذي يجعل اأ�شح�ب تل��ك املق�هي يتن�ف�شون 
يف تق��دمي كل م�ه��و لذيذ وممتع م��ن الع�ش�ئ��ر واملرطب�ت ذات 
النكهة الرم�ش�نية املمي��زة والتي تريح معدة ال�ش�ئمني وتطفئ 
عط�شه��م"،  مو�شح��ً� اأن " ه��ذه االأج��واء الرم�ش�ني��ة يف الواق��ع 
تختل��ف ع��ن رم�ش�ن اأي���م زم�ن حيث ت�ش��ود االألع���ب ال�شعبية 
الرم�ش�ني��ة امل�شلي��ة والت��ي ي��زداد الطل��ب فيه� عل��ى احللوي�ت 
وب�ل��ذات الزالبية والبقلوة التي �ش�رت اأ�شع�ره� ع�لية جداً يف 
ظل تردي الو�شع االقت�ش�دي ب�شكل ع�م مم� قلل الطلب عليه�."

يذك��ر اأن نهر دجلة يحيط مبدينة الكوت من ثلث جه�ت، وك�نت 
املدين��ة يف ال�شنوات امل��شية عب�رة جزرة ع�ئمة يف املي�ه يوم 
ك�ن��ت من��شيبه��� ع�لي��ة لكن اإنح�ش���ر املي�ه يف نه��ر دجلة غريرّ 
تلك املع�مل كث��رياً وب�ت النهر مكبً� للنف�ي�ت وملعب و�ش�ح�ت 
ملم�ر�ش��ة خمتلف االألع�ب الري��شية يف وقت تقوم دائرة البلدية 
بحم��لت م�شتم��رة لرف��ع النف�ي�ت م��ن اأكت�فه وتعديل��ه خ��شة 

املن�طق القريبة من الكورني�ش.

عودة أكثر من 6500 عائلة نازحة إلى جزيرة الخالدية باألنبار

اختيار بغداد عاصمة للصحافة العربية لعام 2017

بغ��داد � مت�بع��ة : اعلن رئي���ش جمل�ش ق�ش�ء اخل�لدية عن ع��ودة اكر من 6500 
ع�ئلة اىل من�طقهم املحررة يف جزيرة اخل�لدية منذ بداية حملة اع�دة الن�زحني 

يف االول من �شهر �شب�ط امل��شي.
واك��د بي���ن للمجل���ش ، اأن حملة اع���دة اه�يل منطق��ة جزيرة اخل�لدي��ة م�شتمرة 
وب�ش��كل طبيع��ي ومل تتوق��ف يف خلل �شه��ر رم�ش�ن الكرمي.م�ش��ريا اىل انه متت 
�شي�ن��ة وت�أهي��ل عدد من م�ش�ريع و�شب��ك�ت امل�ء ب�لتع�ون م��ع �شندوق اع�دة 
اعم���ر املن�ط��ق املحررة كم� ان العم��ل ج�ري من قبل الك��وادر اخلدمية لق�ش�ء 
اخل�لدي��ة يف �شي�ن��ة ال�شبك��ة الكهرب�ئي��ة للأحي���ء ال�شكنية يف اجلزي��رة والتي 

تعر�شت لل�رسقة والتدمري على يد ع�ش�ب�ت داع�ش االره�بية.
وا�ش���ف مت اعم�ر ع��دد من املدار�ش واملراكز �شحية، واجله��ود م�شتمرة الإع�دة 

احلي�ة الطبيعية جلزيرة اخل�لدية املحررة .

بغ��داد � مت�بعة : اأعلنت االأم�نه الع�مة ملجل�ش الوح��دة االإعلمية العربية، االأحد، 
عن اختي�ر بغداد ع��شمة ال�شح�فة العربية لع�م 2017.

وذك��ر بي�ن للأم�نة ، اإن "االأم�نة الع�مة ملجل�ش الوحدة االإعلمية العربية قررت 
اختي���ر بغ��داد ع��شمة لل�شح�فة العربية لع���م 2017"، مبين� اأن "هذا االإختي�ر 
ج���ء تقدي��را للجهود التي تقوم به��� جمهورية العراق يف دعم ه��ذا القط�ع اله�م 

وم�ش�همته الكبرية يف نقل اخلرب و املعلومة".
واأ�ش�ف البي�ن، اأن " االأم�نة الع�مة جتد بقراره� اختي�ر بغداد ع��شمة ال�شح�فة 
العربي��ة، م��� هو اإال ال�شيء الب�شيط ام���م حجم هذه الت�شحي�ت الت��ي قدمه� اأبن�ء 
ه��ذه املهنة م��ن اأجل اعلء كلم��ة احلق"، موؤك��دا اأن "العراق ي�شتح��ق من� جميعً� 
الوق��وف اىل ج�نب��ه". وبني، ان��ه "ال يغيب اأم���م االأم�نة الع�م��ة ملجل�ش الوحدة 
االإعلمي��ة العربية التط��ور االإعلمي الكبري يف جمهورية الع��راق، و ظهور العديد 
م��ن املوؤ�ش�ش���ت االإعلمية املكتوبة و امل�شموعة و املرئي��ة و املواقع االإلكرتونية 
و دع��م حكوم��ة العراق حلري��ة الراأي و فتح اآف���ق رحبه ام�م الزم��لء ال�شحفيني 

واالإعلميني من اأجل اطلق ابداع�تهم و اي�ش�له� اىل الع�مل اجمع".
واأ�ش���ر اإىل، اأن "هذا القرار ي�أتي يف هذا ال�شه��ر الف�شيل متهيداً لنقل الراية ر�شميً� 
م��ن دولة االم���رات العربية املتحدة والت��ي حظيت به� ام���رة ال�ش�رقة يف الع�م 
امل��شي و ت�شلمه� �ش�حب ال�شمو ال�شيخ �شلط�ن بن حممد الق��شمي ع�شو املجل�ش 

االأعلى ح�كم ال�ش�رقة و ت�شليمه� اىل رئي�ش اجلمهورية ودولة رئي�ش الوزراء".

الدفاع تخصص طائرة سمتية لفريق بحثي ينوي 
زيارة  "حدود" شط العرب

بغ��داد � مت�بع��ة : ك�شف م�شدر يف وزارة الدف���ع، االحد، عن موافقة وزير الدف�ع 
عرف���ن احلي���يل، على تخ�شي�ش ط�ئ��رة �شمتي��ة لت�شهيل مهمة الفري��ق البحثي 
لزي���رة �شف�ف �شط العرب، مو�شح� ان هدف الفريق تق�شيم واي�ش�ح امل�شطح�ت 
واملقرتب���ت عل��ى �شط العرب.  وق���ل م�شدر مطلع يف حدي��ث �شحفي، اإن "وزير 
 ،MI-17 الدف���ع عرف�ن احلي�يل، وافق على تخ�شي���ش ط�ئرة �شمتية من نوع
تنطل��ق من ق�عدة ال�شعيبة اجلوية"، مبين� ب�لقول "لت�شهيل مهمة الفريق البحثي 
لزي���رة �شف�ف �ش��ط العرب املح�ذي��ة للدول املج���ورة، الإجن�ز عمله��م بنتظيم 
االأطل���ش امل�ئ��ي". وا�ش���ف، ان "احلي�يل وج��ه املديرية الع�م��ة لل�شتخب�رات 
واالأم��ن، لرت�شي��ح ممث��ل يرافق الفريق يف جولت��ه". واو�شح امل�ش��در، ان "هن�ك 
مقرتح� ُمقدم� من قبل حم�فظة الب�رسة لتنظيم االأطل�ش البحري، نظرا الأهميته، 

والغر�ش منه تق�شيم واإي�ش�ح امل�شطح�ت واملقرتب�ت على �شط العرب".

اأعلن��ت وزارة التعلي��م الع�يل والبح��ث العلمي، االأحد، 
ع��ن توف��ر 162 زم�ل��ة درا�شي��ة رو�شي��ة يف عدد من 
التخ�ش�ش���ت لل�شنة الدرا�شية 2018/2017، مبينة 
اأن اآخ��ر موع��د للتقدمي ال��ذي �شيك��ون الكرتوني� يوم 

ال�شبت املوافق الع��رس من حزيران احل�يل.
وق�ل املتح��دث الر�شمي ب��شم الوزارة حيدر العبودي 

يف بي�ن �شحفي، اإن "احلكومة الرو�شية منحت العراق 
162 زم�لة درا�شية يف التخ�ش�ش�ت الهند�شية ك�فة 
ب�إ�شتثن�ء اخت�ش��ش هند�شة احل��شب�ت، وتخ�ش�ش�ت 
العل��وم ال�رسفة ك�ف��ة وتخ�ش�ش���ت العل��وم امل�لية 
وامل�رسفية، ف�شل ع��ن تخ�ش�ش االإح�ش�ء، والرتبية 
اخل��ش��ة". واأ�ش�ف العب��ودي، اأن "ال�رسوط املطلوبة 
للمتق��دم االرّ يك��ون منت�شب��� للدرا�ش���ت العلي��� داخل 
الع��راق، واالرّ تق��ل خدمته عن �شنتني بع��د اآخر �شه�دة 

 1986 ل�شن��ة   518 ب��شتثن���ء امل�شمول��ني ب�لق��رار 
م�شفوع��� بكت���ب ت�أيي��د م��ن جه��ة انت�ش�ب��ه )خدمة 
فعلي��ة بعد اآخر �شه�دة(، ف�ش��ل عن �رسورة خ�شوعه 
اأن  العب��ودي  واأو�ش��ح  امل�نح��ة".  الدول��ة  ل���رسوط 
للتقدمي ه��ي كت�ب تر�شيح  "امل�شتم�ش��ك�ت املطلوبة 
مثب��ت فيه ا�شم املر�ش��ح واملعدل واخلدم��ة الوظيفية 
بعد اآخ��ر �شه�دة واملوالي��د واللقب العلم��ي )ب�لن�شبة 
حلملة �شه�دة امل�ج�شت��ري( وخل�شة اخلدمة، ووثيقة 

البك�لوريو���ش مرتجم��ة وم�شدق��ة بح�ش��ب االأ�شول، 
وث�ئ��ق البك�لوريو�ش وامل�ج�شت��ري مرتجمة اىل اللغة 
الرو�شي��ة وم�شدق��ة بح�شب االأ�ش��ول )ب�لن�شبة حلملة 
امل�ج�شت��ري  لبح��ث  ومق��رتح  امل�ج�شت��ري(،  �شه���دة 
ب�لن�شبة حلملة �شه�دة البك�لوريو�ش ومقرتح م�رسوع 
اأطروحة دكتوراه ب�لن�شب��ة حلملة �شه�دة امل�ج�شتري، 
ف�ش��ل ع��ن تو�شي���ت ع��دد 3 ب�للغ��ة االنكليزية من 

اأ�ش�تذة معروفني يف االخت�ش��ش نف�شه".

وقب��ل م���رسوع احلكوم��ة العراقي��ة، وجه��ود كن��دا، 
عمل��ت اأمل�ني� عل��ى برن�م��ج علج اأكرم��ن 1000 
ن�جية ايزيدية م��ن اللواتي اأقت�دهن تنظيم "داع�ش" 
مطل��ع  يف  اجلن�شي��ة،  للمت�ج��رة  �شب�ي���  االإره�ب��ي 
اأغ�شط���ش/ اآب 2014، م��ن القرى بع��د اإب�دة ذويهن 
وتنفيذ مق�بر جم�عية بهم اأكت�شف حديث� يف �شنج�ر 

غربي املو�شل، �شم�ل البلد.
وحتدث��ت االأك�دميي��ة ب���رسى العبيدي، ع�ش��و �ش�بق 
يف املفو�شية العلي� حلق��وق االإن�ش�ن يف العراق، عن 
م���رسوع "دعم الن�ش�ء الن�جي�ت من قب�شة ع�ش�ب�ت 
داع�ش االإره�بية" بعد موافقة االأم�نة الع�مة ملجل�ش 
ال��وزراء علي��ه، حديث��ً�، ق�ئلة ً"اإن امل���رسوع يت�شمن 
اأكر من 14 تو�شي��ة، لكل واحدة منه� تت�شمن عددا 
م��ن االإجراءات، ووجه�ت التنفي��ذ �شتكون )حكومية، 

منظم�ت دولية، منظم�ت جمتمع مدين، وخرباء(".
وع��ددت العبي��دي، اأب��رز التو�شي���ت الت��ي ت�شمنه� 
امل���رسوع، ومنه���: ت�أم��ني دور اآمنة الإي��واء وت�أمني 
الق�نوني��ة،  وامل�ش�ع��دة  الدع��م  واأي�ش���  الن�جي���ت 
والدع��م ال�شحي والنف�شي، واإع���دة الت�أهيل، وتوثيق 
االنته�ك�ت وتخ�شي�ش جل�ن حتقيقية تكون مهمته� 
التحقيق يف اجلرائ��م واالنته�ك�ت التي تعر�شت له� 
التح��رك  امل���رسوع،  يت�شم��ن  واأي�ش��ً�،  الن�جي���ت. 
عل��ى كل من رج���ل الدين، والع�ش�ئ��ر لت�أمني حم�ية 
الن�جي���ت م��ن العن��ف اجلن�شي والعم��ل على حتقيق 
الت�ش�م��ح وال�ش��لم يف من�طقه��ن، مع توف��ري توفري 
فر���ش عم��ل وتعليم له��ن، وغريه��� الكثري ج��داً من 

االإجراءات ال�رسورية لهن، ح�شبم� ذكرت العبيدي.
وع��ن فئ��ة الن�ش���ء امل�شم��والت ب�مل���رسوع، اأك��دت 
العبي��دي، اأن الفئ���ت امل�شتهدف��ة ت�شم��ل كل الن�ش���ء 
اللوات��ي جن��ني م��ن "داع���ش" مبختل��ف انتم�ءاتهن 

ودي�ن�تهن، املهم اإنه� ك�نت �شحية اإره�ب.
وب�ش�أن اأوىل اجن�زات الفريق امل�شكل لتنفيذ امل�رسوع، 
اأعلن��ت العبيدي، ب�إنه� ابتداأت من��ذ مدة وك�نت اأوىل 
اخلط��وات ب�ش�أن توفري البيوت االآمن��ة، وك�نت هن�ك 
خم�طب��ة م��ع وزارة العم��ل وال�ش��وؤون االجتم�عي��ة، 
الإن�ش���ء ق�ش��م يف ال��وزارة مهمته اإدارة ه��ذه البيوت، 

وبعده� العمل على تخ�شي�شه� للن�جي�ت.
وتق��ول العبيدي، "حقيقة م��ن وجهة نظرن� اأن توفري 
�شكن اآم��ن للن�جي�ت، هي اأهم خطوة وحجر االأ�ش��ش 

ال��ذي تنطل��ق منه بقي��ة اخلط��وات.. ال�شع��ور ب�الأمن 
داخل �شكن اآمن ال ي�ش�هيه �شعور اأخر".

وذك��ر بي���ن للأم�نة الع�م��ة ملجل�ش ال��وزراء، ورقة 
)دعم الن�ش�ء الن�جي�ت من قب�شة ع�ش�ب�ت "داع�ش" 
االإره�بي��ة( ت�شمن��ت اأنف��ً� توف��ري الدع��م الق�ن��وين 
وال�شحي والنف�ش��ي والتمكني االقت�ش�دي والتعليمي 
للن�جي���ت، اإ�ش�ف��ة اإىل تخ�شي���ش دور اإي��واء اأمن��ة 
له��ن واإن�ش���ء مراك��ز متخ�ش�ش��ة لتوثي��ق اجلرائ��م 
واالنته���ك�ت الت��ي تعر�شت له��� الن�ش���ء العراقي�ت 

على يد تلك الع�ش�ب�ت.
واأ�ش�ف��ت االأم�ن��ة الع�مة، كم� ت�شمن��ت هذه الورقة 
دع��وة رج�ل الدي��ن من جمي��ع الدي�ن���ت واملذاهب 
للعم��ل عل��ى م��د ج�ش��ور املحب��ة والتوا�ش��ل بينه��� 
ارتكبته���  الت��ي  واالنته���ك�ت  اجلرائ��م  وا�شت��ذك�ر 
"داع���ش"، وملحق��ة اجلن���ة واإح�لته��م  ع�ش�ب���ت 
للمح�كم العراقية املخت�شة.الن�جي�ت اللواتي تلقني 
دعم� ً ومتك��ني وعلج نف�شي، حتى االآن هن الفتي�ت 
والن�ش�ء االيزيدي�ت، واأطف�لهن اإثر م� تعر�شن له من 
ا�شتعب���د جن�شي وعن��ف االأ�شد نوع� ً على االأر�ش بيد 
تنظي��م "داع���ش" االإره�ب��ي الذي اقت�ده��ن من قرى 
وق�ش���ء �شنج�ر غربي املو�شل، مرك��ز نينوى �شم�ل 
الع��راق، �شب�ي��� وج�ري���ت لق�دته وعن����رسه الذين 

تن�وب��وا عل��ى اغت�ش�به��ن وبيعه��ن ب�أثم���ن بخ�شة 
يف اأ�ش��واق رقي��ق ونخ��شة افتتحوه��� خ�شي�ش� لهن 

والأطف�لهن م� بني االأرا�شي العراقية وال�شورية.
 )Luftbrücke Irak e. V( واأك��د رئي�ش منظم��ة
— الت��ي تعني ب�لعربية "اجل���رس اجلوي العراقي- 
االأمل�ين"، مريزا ح�شن دن�يي، انته�ء اجن�ز الربن�مج 
اخل��ش بوالية ب�دن فورمتبريك االأمل�نية، الذي �شمل 
)1100( ام��راأة وفت�ة وطفل، م��ن املكون االيزيدي، 

من �شح�ي� جرائم تنظيم "داع�ش" االإره�بي.
اأخ��ر لنق��ل  وذك��ر م��ريزا، مل يك��ن هن���ك برن�م��ج 
الن�جي���ت الأي��ة دول��ة اأوروبي��ة، مت��داركً�، لك��ن يف 
االآون��ة االأخرية ب��داأت كن��دا بربن�م��ج ب�لتن�شيق مع 
مفو�شية اللجئني، يفرت�ش اأن ي�شمل ١٢٠٠ �شخ�ش 

)الن�جي�ت االيزيدي�ت، وع�ئلتهن(.
ويقول مريزا، "اأرى من ال�رسوري اأن يتم تبني برامج 
اأخرى من اآجل اإع�دة ت�أهيل ال�شح�ي� خ�رج البلد".
وب�ش���أن االيزيدي�ت اللواتي، اأنه��ت اأمل�ني� علجهن، 
ك�ش��ف مريزا، ب�إنه��ن يتمتعن بك�ف��ة حقوق اللجئ، 
ولك��ن كمواطن��ني عراقيني م��ع اأطف�له��ن وي�شتطعن 
ال�شفر اإىل بلدهن يف اأي وقت، الأن االإق�مة املمنوحة 
لهن على جواز �شف��ر عراقي، بخلف اللجئني الذين 

مينعون من زي�رة بلداهم.

اأعلنت موؤ�ش�شة ال�شهداء، االأحد، عن منح اأكر من 
ملي���ر و120 مليون دين���ر ل�شح�ي� تفجريات 

الكرادة، فيم� اأكدت اجن�ز 236 مع�ملة.
االره���ب  دائ��رة �شح�ي���  وق���ل مدي��ر ع���م 
يف املوؤ�ش�ش��ة ط���رق املن��دالوي يف ت�رسي��ح 
�شحف��ي ،  اإن “قيمة التعوي�ش�ت التي منحته�  
موؤ�ش�شته بني ذوي �شح�ي��� تفجريات الكرادة، 
بلغ��ت ملي���را و120 ملي��ون دين���ر ل��� 224 
مع�ملة م�ش�دق عليه� من قبل اللج�ن الفرعية 

امل�شكلة لهذا الغر�ش”.
واأ�ش���ف املن��دالوي، اأن “جمم��وع املع�ملت 
الت��ي اجن��زت م��ن قبل تل��ك اللج���ن بلغ 236 
مع�ملة، موؤكدا عدم امل�ش�دقة على 12 مع�ملة 

ب�شبب النقو�ش�ت املتعلقة بذوي ال�شح�ي�”.
“�شتق��وم  موؤ�ش�شت��ه  اأن  املن��دالوي،  واأك��د 
النقو�ش���ت  تل��ك  ا�شتكم���ل  ف��ور  ب�جن�زه��� 
و�شموله��م بق�ن��ون املوؤ�ش�ش��ة ومن��ح ذويه��م 
التخ�شي�ش���ت امل�لي��ة املخ�ش�ش��ة له��م وفق 

ق�نون 55”.

اعلن��ت وزارة اخل�رجي��ة حت�ش��ل الع��راق ع�شوية 
املجل�ش التنفيذي ملنظمة ال�شحة الع�ملية.

وذكر بي���ن للخ�رجية ، ان حت�ش��ل الع�شوية ج�ء 
ب�إجم���ع ال��دول االع�ش���ء يف املنظم��ة والب�ل��غ 

عدده� ١٩٤ دولة دون اأي اعرتا�ش.
وي�ش��م املجل�ش التنفي��ذي ٣٤ دولة من بني الدول 
االع�ش���ء يف املنظم��ة ويعت��رب املجل���ش القي�دي 
ملنظم��ة ال�شح��ة الع�ملي��ة وال��ذي يت��وىل توجيه 

النظ�م ال�شحي الع�ملي.

توفير 162 زمالة دراسية روسية في عدد من التخصصات للسنة الدراسية 

حياة جديدة بانتظار اإليزيديات المحررات من نخاسة "داعش" 

رمضان .. الموسم المفضل ألصحاب المقاهي الشعبية 

مؤسسة الشهداء تمنح 
مليارًا و 120 مليون دينار 
لضحايا تفجيرات الكرادة

العراق من بين 34 دولة 
عالمية لتوجيه النظام 

الصحي العالمي
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ي�شهد كورني�ش دجلة يف 
مدينة �لكوت خالل �أيام �شهر 
رم�شان �لف�شيل تدفق �ملئات 
من �لو��شطيني بعد �لإفطار، 

فهم يجدون فيه �ملالذ �لأف�شل 
لق�شاء �شاعات طويلة بعد 

رحلة يوم كامل مع �ل�شيام 
و��شتد�د �حلر�رة

با�شرت كند�، بربنامج لإنقاذ 
نحو 1000 �مر�أة عر�قية 

من �ليزيديات �ملحرر�ت 
من �أ�شو�ق نخا�شة تنظيم 

�لوقت  يف  "د�ع�ش" �لإرهابي، 
�لذي ح�شلت �لناجيات يف 

�لعر�ق على مو�فقة حكومية 
مل�شروع يدعم حياة جديدة 

لهن بتخلي�شهن من �أثار 
ما تعر�شهن له من تعذيب 

و��شتعباد جن�شي.
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