
وكان يتحدث �أمام قا�ضي حمكمة حتقيق تقع على 
بع��د 32 كيلوم��ر� جنوب �ملو�ض��ل، حيث يو�جه 4 
ته��م باالغت�ض��اب و مثلها من �خلط��ف و10 �أخرى 

بالقتل.
�أن   ، �لربيطاني��ة  "تلغ��ر�ف"  �ضحيف��ة  و�أوردت 
�لعن�رص �ل�ضابق يف �لتنظيم هو"حممد �أحمد" �لبالغ 

من �لعمر 40 عاما.
ويق��ول �إن��ه "ح�ض��ل عل��ى �الإيزيدي��ات كج��زء من 
ر�تب��ه"، بع��د �أن �ضب��ى د�ع���ش �الآالف م��ن ن�ض��وة 
�لطائف��ة �الإيزيدية ع��ام 2014 عندم��ا �ضيطر على 

مناطقهم يف �ضمايل �لعر�ق.
وي�ضي��ف: "كنت �أمار���ش كل ليلة �جلن�ش مع و�حدة 
منه��ن. لق��د ك��ن كلهن ع��ذر�و�ت وك��ن �أي�ض��ا �أكرث 

جماال مما تعتقد".
و�ع��رف �لد�ع�ضي �لذي كان �أ�ضع��ث �ل�ضكل وحليته 
تدنو ل�ضدره باجلر�ئ��م �ملن�ضوبة له ومل يبد �أي ندم 
عليها، لكن رغم ذلك بدت عليه عالمات �لتوتر وفق 
�ل�ضحيف��ة �لربيطاني��ة، �إذ كان يتنف���ش ب�ضعوب��ة 

ويهت��ز على نحو غ��ر طبيعي. وه��ذه لي�ضت �لق�ضة 
�الأوىل م��ن نوعه��ا، فقد �ع��رف �ضابق��ًا �لعديد من 
عنا�رص �لتنظيم بعد �إلقاء �لقب�ش عليهم باغت�ضاب 
فتي��ات �يزيدي��ات، وقال �أحدهم �إن��ه �غت�ضب 200 
�م��ر�أة. و�ضب��ى تنظي��م د�ع���ش ن�ض��اء و�أطف��اال م��ن 
�الإيزيدي��ن عندم��ا ��ضت��وىل عل��ى منطق��ة �ضنج��ار 
موط��ن ه��ذه �الأقلي��ة يف 2014، وقت��ل �ألوف��ا م��ن 
رجال �لطائف��ة، �الأمر �لذي �عتربت��ه �الأمم �ملتحدة 
�إب��ادة جماعية. من جانبها قال��ت �لنائب عن جلنة 
�ملر�أة و�الأ�رصة و�لطفول��ة �لنيابية ريز�ن �ضيخ دلر 
يف بي��ان �ضحف��ي �أن، " هن��اك 3547 )ثالثة �آالف 
وخم�ضمائ��ة و�ضبع��ة و�أربعون( من ن�ض��اء �اليزيدية 
يف �ضنج��ار تعر�ضن �ىل �ل�ضبي و�الحتجاز ثم �لبيع 
يف ��ض��و�ق �لنخا�ضة"، معت��ربة �أن "تفاعل �حلكومة 
م��ع ه��ذه �لق�ضي��ة اليرتق��ي �إىل �أدن��ى م�ضتوي��ات 

ب�ضاعة �جلرمية".
�أن �ضي��اع حق��وق �ضحاي��ا �لعن��ف  و�أ�ض��ارت �ىل 
وز�رت��ي  ب�ضب��ب ج��د�ل  �لع��ر�ق كان  �ال���رصي يف 
ح��ول  �الجتماعي��ة  و�ل�ض��وؤون  و�لعم��ل  �لد�خلي��ة 
مرجعي��ة �مل��الذ�ت �ملق��ررة له��م، لت�ضتم��ر معاناة 

م�ضان��ٍد  دون  م��ن  فاأك��رث  �أك��رث  �ملعنف��ة  �مل��ر�أة 
ومتعاطف مع ق�ضيتها.  وت�ضاءلت ع�ضو �للجنة عن 
م�ضر �الطف��ال �لذين تعر�ضو� لالإرهاب �ملجتمعي 
و�لذي��ن ول��دو� خ��ارج �ر�دته��م يف ظ��روف �حلرب 
و�الإنهي��ار�ت �الأمني��ة جر�ء �لزيج��ات �لتي ح�ضلت 
خ��ارج �ملحاك��م ويف مناط��ق �ضيط��رة د�ع���ش، �ال 
ي�ضتحق��ون �لوق��وف عن��د حاالتهم و�يج��اد �حللول 
�ملنا�ضب��ة له��م ليتمكنو� م��ن ن�ضي��ان �ملاآ�ضي �لتي 
تعر�ض��و� له��ا و�لب��دء ب�ضفحة جديدة ب��دل �لذهاب 
باجتاه��ات ال حتم��د عقباه��ا يف �مل�ضتقب��ل؟ فاأين 
"قان��ون �لطف��ل" �ل��ذي بقي حبي���َش �أدر�ج جمل�ش 
�ل�ض��ورى؟ �مل يح��ن �الو�ن لرى ه��ذ� �لقانون �لنور 

ويعالج �أخطر �أزمة تهدد م�ضتقبلنا؟".
و�ضددت �ضيخ ديل��ر، على �رصورة �أن "يكون جمل�ش 
�لن��و�ب و�حلكوم��ة عل��ى �طالع تام مب��ا يجري يف 
خميمات �لنزوح د�خل �لعر�ق من تعر�ش �لنازحات 
�ىل �ل��زو�ج �لق�رصي و�ملبك��ر"، الفتة �إىل �أن "بع�ش 
�الح�ض��اء�ت �مليد�نية بتعر�ش نحو 30% من ن�ضاء 
�أح��د خميمات �قليم كرد�ضت��ان لالجتار دوَن وجوِد 

متابعة ميد�نية لق�ضيتهم".

وق��ال جتار �ملو�د �مل�ضتعملة، يف حديث �ضحفي �إن، "�ملو�طنن 
يقوم��ون ببي��ع �أث��اث منازله��م لتوف��ر نفق��ات �لهج��رة خارج 

�لبالد". 
ومل تع��د ظاه��رة �لهجرة قا���رصة على �ملناطق �لت��ي تعاين من 
ح��روب يف عدة مناط��ق بالعر�ق، بل ع��ّزز تز�يد مع��دالت �لفقر 
و�لبطال��ة يف �إقلي��م كرد�ضت��ان �لعر�ق م��ن دو�ف��ع �لهجرة لدى 

مو�طني كرد�ضتان �لعر�ق يف �الأعو�م �الأخرة. 
�لكهربائي��ة  و�الأجه��زة  �ملن��زيل  �الأث��اث  مبيع��ات  و�زده��رت 
�مل�ضتعملة مبختلف �أنو�عه��ا و�ل�ضيار�ت، ف�ضال عن �مل�ضتلزمات 

�ل�ضخ�ضية كاحللي وغرها. 
وق��ال �أحد �أ�ضحاب حم��الت بيع �الأث��اث و�مل�ضتلزمات �ملنزلية 
�مل�ضتعملة، �أمن قادر : "يوميا ن�ضتقبل �أ�ضخا�ضا يعر�ضون كافة 

�أثاثه وم�ضتلزمات منازلهم للبيع وباأ�ضعار متدنية". 
و�أ�ضاف قادر �أن "�أغل��ب هوؤالء �الأ�ضخا�ش يحاولون بيع كل ما 

ميلك��ون للح�ض��ول على �الأم��و�ل �لالزمة للهج��رة �إىل �خلارج"، 
م�ض��ر� �إىل �أن��ه يت��م ���رص�ء �الأث��اث وم�ضتلزمات �ملن��ازل كاملة 
وباأ�ضع��ار منخف�ض��ة جد� به��دف �حل�ضول على �الأم��و�ل باأ�رصع 

وقت ممكن. 
وب�ضب��ب ذلك بد�أ �لكثر من �لعاطلن ع��ن �لعمل �الإقبال �إىل هذ� 
�ل�ض��وق �لن�ض��ط، حيث ع��ادة ما ُيفت��ح دكان ف��ارغ ويكتب عليه 

عبارة "ن�ضري �الأثاث �مل�ضتعمل"، ح�ضب �لتجار. 
وق��ال �ملو�ط��ن عزي��ز رو�ضت��م �إن، "�ضقيق��ه ق��ام ببي��ع �أث��اث 
وم�ضتلزم��ات منزلية ب�ضعر متدن جد�، بهدف جمع �أمو�ل للتوجه 
�إىل �أوروب��ا"، مبين��ا �أن �الأو�ض��اع �حلالية غ��ر �مل�ضتقرة دفعت 

�لكثرين �إىل �لتوجه للخارج بحثا عن حياة �أف�ضل. 
و�أ�ض��اف رو�ضتم: "�أفكر حاليا يف �إيج��اد طريق �آمن للتوجه �إىل 
�خل��ارج، خ�ضو�ضا �أنه مل يعد هناك �أي �أمل لتح�ضن �لظروف يف 

�لعر�ق". 
ورغ��م �ملخاط��ر �لتي يو�جهه��ا �ملهاجرون و�ضعوب��ة �حل�ضول 
على حق �للجوء وقر�ر�ت بع�ش �لدول �لغربية باإعادة �لالجئن 

�إىل دوله��م، يو��ض��ل �لعر�قيون، مب��ن فيهم مو�طن��و كرد�ضتان، 
تدفقه��م �إىل �خلارج ب�ضكل ر�ضمي �أو غر ر�ضمي، بهدف �حل�ضول 

على �للجوء يف �إحدى �لدول �لغربية. 
وقال م�رصف �حتاد �لالجئن �لعر�قين، �أري جالل �إن، "ظاهرة 
�لهج��رة ت�ضاع��دت يف �إقلي��م كرد�ضت��ان موؤخ��ر�، حي��ث يغام��ر 
�ملهاجرون بحياتهم و�ضط �لط��رق �لوعرة و�لبحار للو�ضول �إىل 

�لدول �لغربية". 
و�أ�ض��اف جالل �أن �لظروف �القت�ضادي��ة �ل�ضعبة وغياب فر�ش 
�لعمل، وعدم تعين خريج��ي �جلامعات، ف�ضال عن عدم و�ضوح 
�مل�ضتقب��ل، يدف��ع �ملو�طنن للهجرة �إىل �خل��ارج، ودعا �جلهات 
�مل�ضوؤول��ة �إىل �لتح��رك لتح�ض��ن �أو�ض��اع �ملو�طن��ن للح��د من 

ظاهرة �لهجرة. 
وت�ض��ر م�ض��ادر �حت��اد �لالجئ��ن يف �لع��ر�ق �إىل �أن هناك �أكرث 
م��ن 240 �أل��ف �ضخ�ش م��ن �لعر�ق، مب��ن فيها �ضكان م��ن �إقليم 
كرد�ضت��ان، هاج��رو� �إىل �أوروب��ا من��ذ ع��ام 2014. وتوؤك��د تلك 
�مل�ض��ادر، �لت��ي رف�ضت ذكر ��ضمه��ا، �أن �أكرث م��ن 300 �ضخ�ش 

منه��م لق��و� م�رصعهم قب��ل و�ضوله��م �إىل �أوروب��ا، وال يز�ل 48 
�ضخ�ضا مفقودين. 

ويو�ج��ه �إقلي��م كرد�ضتان �لع��ر�ق �أزمة مالية خانق��ة، بعد قطع 
بغ��د�د مرتب��ات موظفي �الإقلي��م نهاية ع��ام 2014، �إثر �فتتاح 
كرد�ضت��ان خ��ط �أنابي��ب نفط��ي للت�ضدي��ر �إىل تركي��ا م��ن دون 
�لرج��وع �إىل بغد�د، وهو م��ا �أثار �أزمة مالية كب��رة، بعد �إعالن 
بغ��د�د تخفي�ش ح�ضة �الإقليم م��ن �ملو�زنة �ملالية من 21% �إىل 
17% فقط، فاقمها دخول نحو مليوين نازح �إىل �الإقليم فرو� من 
مناطق �لقتال يف مناطق �ضمال وغرب �لعر�ق �إثر �جتياح تنظيم 

د�ع�ش م�ضاحات و��ضعة من �لبالد. 
وح�ض��ب در��ض��ات حديثة، تبل��غ ن�ضبة �لعر�قي��ن �لقابعن حتت 
خط �لفقر نح��و 31%، ويف مناطق �ضيطرة د�ع�ش �أكرث من %48. 
و�أع��دت �حلكوم��ة �لعر�قية خط��ة للحد من �لفق��ر مب�ضاهمة عدة 
جهات، من بينها بنك وموؤ�ض�ضة مالية وحكومات خمتلفة، ويبلغ 
ع��دد �لفق��ر�ء يف �لعر�ق نح��و 7 مالين عر�ق��ي، ح�ضب در��ضات 

حكومية.

صحة الرصافة تتلف 8 أطنان من المواد الغذائية

6 مسارات مرورية ضمن حملة تأهيل تقاطع سوق 
الشيوخ في ذي قار

بغ��د�د � �جلورن��ال : �أتلف��ت د�ئرة �ضحة بغ��د�د �لر�ضافة، �لثالث��اء، �أكرث من ثمان 
�أطنان من �ملو�د �لغذ�ئية �ل�ضلبة و�أكرث من 87 �لف لر من �ملو�د �ل�ضائلة.

وق��ال �لدكت��ور رعد �لطائ��ي مدير �ضعبة �لرقاب��ة �ل�ضحية يف د�ئ��رة �ضحة بغد�د 
�لر�ضاف��ة يف بيان �أطلعت عليه " �جلورن��ال " �إن، " هذه �لكميات �لتي مت �تالفها 
م��ن قبل ف��رق �لرقابية يف �ضحة �لر�ضاف��ة وعلى مدى �أكرث م��ن �ضهر مت خاللها 

�أتالف )4.290( كغم من �ملو�د �ل�ضلبة و)87.826( من �ملو�د �ل�ضائلة . 
و�أ�ض��اف، "�لف��رق �لرقابي��ة قام��ت ب�ضح��ب )204( من �مل��و�د �لغذ�ئي��ة �ملحلية 
و�مل�ضت��وردة لغر���ش فح�ضه��ا خمتربيا لبي��ان �ضالمتها من �لناحي��ة �ال�ضتهالك 
�لب���رصي و�ن )12( من هذه �لنماذج كان غر �ضال��ح. و�أو�ضح �لطائي �ن "�ضعبة 
�لرقابة قامت باإجر�ء )94( حملة �ضحية خالل �ملدة �ملذكورة، باإ�ضافة �ىل قيام 
�لف��رق بزيارة )1044( حمل و269 معام��ال"، مبينا �ن "عدد �لبطاقات �ل�ضحية 

�لتي مت منحها �ىل �لعاملن خالل �ملدة �ملذكورة ) 568(.

ذي ق��ار � �جلورن��ال : �علن حماف��ظ ذي قار يحيى �لنا���رصي، �لثالثاء، �ملبا�رصة 
بتنفي��ذ 6 م�ض��ار�ت مروري��ة �ضمن تاأهيل تقاط��ع �ضوق �ل�ضي��وخ باجلهود �لذ�تية 

لبلدية �لنا�رصية، مطالبا وز�رة �لبلديات باإكمال �مل�رصوع حال توفر �المو�ل.
وق��ال �لنا���رصي يف بي��ان ح�ضل��ت "�جلورن��ال " عل��ى ن�ضخ��ة من��ه �إن، "بلدي��ة 
�لنا�رصي��ة با���رصت بتاأهي��ل موق��ع جم���رص �ض��وق �ل�ضيوخ �حل��ايل ع��رب �أن�ضاء 6 
م�ضار�ت مرورية ور�ضف مقرباته وتبليط �لتقاطع و�ل�ضو�رع �ملحيطة به و�إعادة 
�لتقاط��ع �مل��روري �إىل و�ضعه �ل�ضابق وبكلف��ة 150 مليون دين��ار وبفرة �جناز 
تق��ارب 60 يوما، لتقليل معاناة �ملو�طنن وح��ل �الزدحام �ملروري �لتي �ضببها 

توقف م�رصوع �ملج�رص نتيجة لالزمة �ملالية �لتي مير بها �لبلد".
و��ض��اف �ن "جم���رص تقاطع �ضوق �ل�ضيوخ كان يفر�ش ب��ه �ن يحل �زمة مرورية 
يف �ملنطق��ة خالل �لفرة �ملا�ضية لكونه يربط عدد من �الق�ضية و�لنو�حي ولكنه 
خلق م�ضكلة كبرة لذي قار". وطالب وز�رة �لبلديات ب�"توفر �الأمو�ل �ل�رصورية 
الإكم��ال �مل���رصوع بعد �ن �جنز جزء ��ضا�ش فيه لتجاوز �زم��ة �ملرور �لتي ي�ضكلها 
تقاط��ع �ض��وق �ل�ضيوخ �حليوي �ل��ذي يربط ذي قار باملحافظ��ات �ملجاورة وعدد 
كب��ر من �الق�ضية و�لنو�حي". يذكر �أن مت��ت �إحالة �مل�رصوع يف منت�ضف كانون 
�لث��اين2014�إىل �رصكة حملي��ة قامت باملبا���رصة باإعمال �ملوق��ع �الأولية �إال �إن 

�مل�رصوع قد تعذر �إكماله �ثر �الأزمة �ملالية �لتي تاأثر بها �لعر�ق.

يونامي : مقتل وجرح 518 عراقيًا خالل الشهر الماضي
بغ��د�د � �جلورن��ال : �أف��ادت �الأرقام �لتي �ضجلته��ا بعثة �الأمم �ملتح��دة مل�ضاعدة 
�لع��ر�ق )يونامي( مبقتِل ما جمموعه 241 مدنيًا عر�قي��ًا و�إ�ضابة 277 �آخرين، 
ج��ر�ء �أعم��ال �الإره��اب و�لعن��ف و�لن��ز�ع �مل�ضلح �لت��ي وقعت يف �لع��ر�ق خالل 
�ضه��ر مت��وز 2017. و�أو�ضحت �ملنظم��ة يف تقريرها �ل�ضهري �ل��ذي �طلعت عليه 
"�جلورنال"،�لثالثاء، �أن حمافظة نينوى كانت �الأكرث ت�رصر�ً، حيث بلغ جمموع 
�ل�ضحاي��ا �ملدني��ن 233 �ضخ�ض��ًا )121 قتياًل و112 جريح��ًا(، تلتها حمافظة 
بغ��د�د حي��ث �ضق��ط 38 قتي��اًل و85 جريحًا، ثم حمافظ��ة �الأنبار حي��ث لقي 33 

�ضخ�ضًا م�رصعهم و�أ�ضيب 49 �آخرين.
وبح�ض��ب �ملعلوم��ات �لتي ح�ضلت عليها �لبعثة من مديري��ة �ضحة �الأنبار، بلغت 

جملة �ل�ضحايا �ملدنين 82 �ضخ�ضًا )33 قتياًل و49 جريحًا(. 

�علن وزير �لهجرة و�ملهجرين يف �حلكومة �لعر�قية 
جا�ضم حممد �جل��اف عن عودة 34.902 نازح �ىل 
�ماك��ن �ضكناه��م يف حمافظ��ة نين��وى خ��الل �ضهر 
مت��وز �ملا�ض��ي، مو�ضح��ا �ن �ملناطق �لت��ي عادو� 
�ليه��ا �لنازح��ون ب�ضمنه��ا و�دي حج��ر و�ملن�ضور 

و�ملام��ون و�لرم��وك وح��ي �ل�ضه��د�ء ودور �ل�ضك��ر 
و�لر�ضيدي��ة و�لنبي يون�ش ف�ضال عن �حياء م�ضرفة 
و�لتن��ك وكوكجل��ي و�ل�ضالمي��ة و�حل��ي �ل�ضناع��ي 
و�آب��ار �لنف��ط �ىل جان��ب �حياء �لوح��دة و�لقاد�ضية 
ورج��م �حلديد وت��ل �لرم��ان و�لتحري��ر و�النت�ضار 

و�لغزالين .
وب��ن �جل��اف يف بيان تلق��ت "�جلورن��ال " ن�ضخة 

من��ه، �ن �لع��دد �الجم��ايل للعائدي��ن من��ذ �نط��الق 
عمليات حترير نينوى وليومنا هذ� بلغ )253( �لف 

و )300( عائد� �ىل مناطقهم يف �ملحافظة .
 و�و�ضح وزير �لهجرة، �ن �لوز�رة �ضجلت خالل �ضهر 
متوز بح�ضب بياناتها نزوح )49.502( نازحا من 
حمافظة نينوى لي�ضب��ح �لعدد �لكلي للنازحن من 
نين��وى )952.621( نازح��ا ، فيم��ا بلغ��ت جممل 

�ع��د�د �لنازحن م��ن ق�ضاء �حلويج��ة )42.462( 
نازحا و)24.593( نازحا من ق�ضاء �ل�رصقاط .

ودع��ا �جلاف �لوز�ر�ت �ملعنية �ىل �ال�رص�ع باعادة 
تاأهي��ل �ملناط��ق �ملت���رصرة م��ن تنظي��م "د�ع�ش" 
�الرهاب��ي و�عادة �حلي��اة �لطبيعية له��ذه �ملناطق 
و�ز�ل��ة كل �لعو�ئ��ق �لتي تعر�ش ع��ودة �لنازحن 

وتوفر بيئة منا�ضبة لهم.

�عل��ن �لنائ��ب عن دولة �لقان��ون يف �لربملان �لعر�قي 
فري��د �البر�هيمي، �لثالثاء، عن وجود تعليمات غريبة 
�خلا�ض��ة  �لقرو���ش  ح��ول  �ملالي��ة  وز�رة  ت�ضدره��ا 

بالع�ضكرين من منت�ضبي وز�رة �لد�خلية.
وقال �البر�هيم��ي يف مومتر �ضحفي عقده يف جمل�ش 
�لن��و�ب وتابعت��ه "�جلورن��ال " �إن، "هن��اك تعليمات 
غريب��ة ت�ضدرها وز�رة �ملالي��ة ب�ضان ماتقدمه �لدولة 
م��ن �ضل��ف وقرو���ش تخ���ش �بنائنا يف ق��و�ت وز�رة 
�لد�خلي��ة ملنحهم تل��ك �لقرو�ش �ال وهي رف�ش كفالة 
�ملنت�ضب��ن يف �لوز�رة فيما بينه��م ولبع�ضهم �لبع�ش 

".معرب� عن �ال�ضتغر�ب يف �حلكمة لهذ� �الجر�ء".
و�و�ض��ح �ن "ه��ذ� �لرف���ش م��ن قب��ل �ل��وز�رة وفروع 
�مل�ض��ارف �حلكومية ي�ضمل حتى �ل�ضباط يف �ملر�تب 
�لع�ضكرية �لعليا"، مبينًا �نه "�ضمع من بع�ضهم �ن هذ� 

�المر حمرج بالن�ضبة �ليهم كون كفالتهم مرفو�ضة".
و��ض��ار �البر�هيمي �ىل �ن" �ل��ذي يتكفل وطنه و�ضعبه 
بدمه ح��ري بغره �ن ي�ضعه فوق ر��ض��ه ويف�ضل على 
�الخري��ن "، موؤكد� "حمل��ه ر�ضالة من �الف �ملنت�ضبن 
�ضباط ومر�تب، تت�ضم��ن مطالبات باز�حة هذ� �لغنب 

عن وجودهم و�ضخ�ضياتهم.

بحثت وزيرة �ل�ضحة، عديلة حمود، �لثالثاء، مع �من 
عام ع�ضائب �هل �حلق قي�ش �خلزعلي، تعزيز �ال�ضناد 

�لطبي �مليد�ين ملقاتلي �حل�ضد �ل�ضعبي.
 " علي��ه  �أطعل��ت  بي��ان  يف  �ل�ضح��ة،  وز�رة  وقال��ت 
�جلورن��ال " �إن، "�لوزي��رة عديل��ة حم��ود بحث��ت مع 
�من عام ع�ضائب �حلق قي�ش �خلزعلي تعزيز �ال�ضناد 

�لطبي �مليد�ين ملقاتلي �حل�ضد �ل�ضعبي". 
و�و�ضحت �ل��وز�رة �ن "�جلانب��ان ناق�ضا عدة حماور 
�ملي��د�ين  �لطب��ي  �ال�ضن��اد  تعزي��ز  حم��ور  ت�ضدره��ا 
ملقاتلين��ا �البطال، ال�ضيما م��ع قرب �نطالق عمليات 
حتري��ر ق�ضائي تلعفر و�حلويج��ة، ��ضافة �ىل �لكو�در 
و�ضعيه��ا �ل��دوؤوب �ىل تعزي��ز �خلدم��ات �ل�ضحية يف 
عموم �لبالد بالرغم م��ن عملها يف ظروف وحتديات 

��ضتثنائية �ضعبة".

الهجرة تعلن عودة نحو 35 ألف نازح إلى مناطقهم في نينوى الشهر الماضي

صحيفة بريطانية: األيزيديات كن " مكافأة " التنظيم اإلرهابي لعناصره 

بسبب األزمة المالية وغياب فـرص العمل 

تفاقم الهجرة إلى الخارج ينعش سوق "المستعمل" في كردستان

المالية تصدر تعليمات جديدة 
لمنح القروض لمنتسبي الداخلية

وزيرة الصحة تبحث تعزيز 
اإلسناد الطبي للحشد الشعبي
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 انتع�شت جتارة بيع 
امل�شتلزمات املنزلية 

امل�شتعملة، خالل الفرتة 
الأخرية، يف ظل اإقبال 

مواطني حمافظة ال�شليمانية 
، على الهجرة خارج البالد، 

ب�شبب الظروف املعي�شية 
ال�شعبة. 

بلهجة غري نادمة روى 
اأحد عنا�شر تنظيم داع�ش 

الإرهابي ق�شة اغت�شابه 
اأربع ن�شاء من الأقلية 

الإيزيدية.
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