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اعــلن الــرئـيس الــتـركـي رجب طـيب
اوردغــان  امـس عن بــدء الــعــمــلــيـة
الـعــســكــريــة ضـد وحــدات حــمــايـة
تحدث الشعب الـكردية فـيما دعـا ا
بـاسم الــرئـاسـة الـتـركـيـة اوربـا الى
( اسـتـعـادة مـواطـنـيـهـا (اجلـهـادي
االســرى في ســوريــا بــالــتــزامن مع
انـــطالق الـــعـــمـــلـــيـــة في وقـت اكــد
الرئيس االمريـكي دونالد ترامب ان
بالده لم تتخل عن االكراد وذلك بعد
يوم من قراره بـدء سحب اجلنود
االمــريــكــيـ مـن سـوريــا الــذي بـدا
وكـــــأنه ضـــــوء اخــــضـــــر النــــطالق

العملية العسكرية التركية.
واعـلـنت وزارة الـدفـاع الـتـركـيـة عن
مــقـتـل تـســعـة مـســلـحــ من حـزب
العمال الكردسـتاني شمالي العراق
عــــــلى ايــــــدي اجلـــــيـش الـــــتــــــركي
بــــــالـــــــتـــــــنــــــســـــــيـق مع جـــــــهــــــاز
االستخـبارات.وقـالت في بيان امس
إن (غـارات جويـة اسـتـهـدفت مواقع
ـنـطـقـتي هـاكورك - اإلرهـابـي - 
وحفـتـان شـمالي الـعراق ادت الى
مـقــتل تــسـعــة من عــنـصــر الـعــمـال
الكـردسـتاني) دون تـقد مـزيد من
التفاصـيل. وكانت الرئاسـة التركية
ـضي بـالـعـمـلـية قـد اكـدت عـزمـهـا ا
الـعسـكـريـة في شـمال شـرق سـوريا
وعــبـور حلـدود الــتـركـيــة الـسـوريـة
قــريـبــا.وقـالت أن الــقـوات الـتــركـيـة
واجلـيش الـسوري احلـر سـيـعـبران

مــعــا احلــدود الــتــركــيــة الــســوريـة
قــريــبـــا مــشــيــرة إلـى أن الــرئــيس
األمــريـــكي وافق عـــلى نـــقل قـــيــادة
العـمليـات ضد داعش لـتركـيا. وقال
رئــيس دائــرة االتــصــال بـالــرئــاسـة
الــتــركـيــة فــخـر الــدين ألــطـون في
مــقـال نــشـرتـه صـحـيــفـة "واشــنـطن
بـوسـت" االمـريـكـيــة امس األربـعـاء
حتت عــــنـــوان (عــــلى الــــعــــالم دعم
اخلطـة التي أعـدتهـا تركـيا من أجل
شـــمــــال شـــرق ســــوريـــا) إن بالده
(ليس لـديهـا هدف في شـمال شرقي
سوريا سـوى القضـاء على التـهديد
ـواطـنـيـهـا) مـشـيـرا الـذي يـحـدق 
ـــنـــطـــقـــة اآلمـــنــة إلى أن (إقـــامـــة ا
ســـيــمـــنح مـــلـــيـــوني الجئ فـــرصــة
الـــعــــودة لــــديـــارهـم).وأردف قـــائال
ـقبـلة كيف (سنـشاهـد خالل األيام ا
سـيـتـلـقى مـسـلـحـو تـنـظـيـم وحدات
حماية الشعب الكـردية هذا التغيير
في قـــــيــــادة الـــــعــــمـــــلــــيـــــات ضــــد
داعـش)وأضــاف(بــالــطـــبع هم أمــام
خيارين: االستـسالم دون أي تأخير
إذا كــانــوا يـريــدون فــعال مــكـافــحـة
داعش أو اإلنصات لـقاداتهم الذين
يــقــولــون إنــهـم ســيــشــتــبــكــون مع
اجلــنـود األتــراك وفي هـذه احلــالـة
سـنمـنـعهم من عـرقـلة أنـشـطتـنا في
مــكــافــحـــة داعش)وأكــد ألــطــون أن
تحدة تتحمل مسؤولية (الواليات ا
قــيـادة الـعــمـلـيـات ضــد داعش مـنـذ
مدة طـويلة وأن تـركيـا التي تـمتلك
ثـانـي أكـبـر جـيش فـي حـلف شـمـال
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والـسـيـاسـيّـة في مـواجَـهـة األزمـات
وبـسط األمن) مُـشـدّداً عـلى (تـعـزيـز
ـنع تـمـدُّد  ; الـتـعـاون االسـتـخـبـاريّ
وانـتـشـار اخلاليـا اإلرهـابـيّة فـضالً
عـن مــــكـــــافـــــحــــة تـــــنــــظـــــيم داعش
اإلرهــابي).ونــقل بــيــان لــلـوزارة عن
احلـــــكــــيـم اشـــــارته  إلـى (نــــتـــــائج
اجتماعات الدورة  74 في اجلمعيّة

بــحــضـور وزيــر الـداخــلــيـة يــاسـ
الــيـــاســـري الــذي اكـــد لـــهم حــرص
احلـــــــكــــــومــــــة عـــــــلى حـــــــمــــــايــــــة
. ودعــــا وزيـــر الــــدبــــلــــومـــاســــيــــ
ــواقف اخلــارجــيــة إلى (تــنــســيق ا
العربيّة إزاء الـتحدّيات التي تواجه
ـنطـقـة) مُـبدِيـاً (اسـتعـداد الـعراق ا
لــدعم مــسـارات احلُــلـول الــسـلــمـيّـة

األطـلـسـي الـنـاتـو مـسـتـعـدة وقـادرة
عـلى قيـادة وإتـمام الـعـملـيـة وإعادة
مـاليــ الالجـــئــ الــســـوريــ إلى
ديــارهم).وتـابع ان(جنــاح الـعـمــلـيـة
التي تـقودهـا تركـيا في احلـرب ضد
داعش هـــو من مـــصـــلـــحـــة الــعـــالم
نـطقـة اآلمنة بأسـره) مضـيفـا أن (ا
ستكـون لصالح أوروبا أيـضا ألنها
ستـحل مشـكلتي الـعنف وحـالة عدم
االستـقرار الـلتـ تعـدان من أسباب
ــنـظـمــة والـتـطـرف الـهـجــرة غـيـر ا
فـضال عن ذلك سـتـتـيح هـذه اخلـطـة
واطنـ األبرياء في تـركيا حمايـة ا
مـن هــــجــــمــــات تــــنــــظــــيم إرهــــابي
آخــر).ولـفت ألــطـون إلى أن (تــركـيـا
تـتـوقع عـودة مـلـيـوني الجئ سـوري

بــــشــــكل طــــوعي إلـى بالدهـم حـــال
إنشـاء منطـقة آمنـة ب نهـر الفرات
واحلـدود العـراقـيـة السـوريـة وعلى
عمق  32 كـيـلـومـتـرا) مـوضحـا أنه
(في حــال رسم احلــدود اجلــنـوبــيـة
للمنطقة اآلمنة على خط دير الزور-
نـطـقة سـتـتسع لـثالثة الـرقة فـإن ا
مـاليــ الجـئ مع الالجـــئـــ الــذين
ســـيـــعـــودون من أوروبـــا). وبـــدأت
الـقـوات التـركـيـة امس الـدخول إلى
شـــمـــال شــرقـي ســـوريــا بـــحـــسب
مـصدر كـردي رسـمي. وكانت تـركـيا
قـد أعـلنـت استـكـمـال استـعـداداتـها
لشن عملية عسكرية داخل األراضي
الــســوريـة واســتــقـدمـت تـعــزيـزات

عسكرية إلى احلدود. 
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دعــا رئــيـس اجلــمــهــوريــة بــرهم
صـالح امـس االربـعــاء إلى ضـبط
الــــــنـــــفـس وإجـــــراء اصـالحـــــات
ضـروريـة مـؤكـدا ضـرورة إجـراء
تــعــديـل وزاري جــوهــري لــكــونه
يحـسن أداء احلـكـومة وسـيـحقق
طـفرة نـوعـيـة في عمـلـهـا لتـوفـير
اخلدمـات. ونقل بيـان رئاسي عن
صالح قوله خالل استـقباله عدداً
من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر
في قــــصـــر الـــسالم بـــبـــغـــداد ان
ضي (الـعراقـيـ عـازمـون عـلى ا
قــدمــاً في مــشــروع بــنــاء الــدولـة
وواجــــبـــــنــــا إجــــراء إصالحــــات
ضرورية تؤمن لهم احلياة احلرة
ــــة) مــــشـــــددا عــــلى أن الـــــكــــر
(التظاهر حق مـكفول لكل مواطن
شـريطـة أن يـكـون سلـمـيـاً وبدون
ـواطــنـ والــقـوات إراقـة دمــاء ا
األمــــنــــيــــة أو الــــتــــجــــاوز عــــلى
ـمـتــلـكـات الــعـامـة).واضـاف ان ا
(رئــاســـة اجلــمــهــوريـــة ســتــدعم
تـضررين والعمل على تعويض ا
مـحـاسـبــة اجملـرمـ واخلـارجـ
ـن أطــــلـــــقــــوا عـن الــــقـــــانــــون 
ــتــظــاهــرين). الــرصــاص عــلـى ا
وكــانت مــشــاركــة اهــالي مــديــنـة
الـصـدر في الـتـظـاهـرات مـتـمـيزة
كـمــا قـدم ابــنـاؤهـا الــتـضــحـيـات
االكبر  فيما تواصلت التظاهرات
ـــديــنــة بــرغم تـــوقــفــهــا في في ا
محافظات اخرى وحتدثت تقارير
عن سقوط العـشرات من الشهداء
وعــدد كــبــيـــر من اجلــرحى خالل
الـتـظــاهـرات الـتي انـطــلـقت مـنـذ

نحو عشرة ايام. 
من جـــهـــة اخـــرى اعـــلـــنت وزارة
ـــالـــيـــة  امس األربـــعـــاء أنـــهـــا ا
تناقش اتـفاقـية مع الـبنك الدولي
نح رواتب مـعيـنـة للـعاطـل في
خمس محافظات .وقالت في بيان
ــالـــيـــة فــؤاد حـــســ إن وزيـــر ا

ـــثــلـــ من الـــبــنك (نـــاقش مع 
ــثـلـ الـدولي ووزيــر الـعــمل و
ــنـظــمــة الـدولــيـة لــلـهــجـرة عن ا
ـدة مـعـيـنة اتـفاقـيـة مـنح رواتب 
يتم خاللـهـا تدريب الـعاطـل عن
العمل بهدف تأهيلهم وزجهم في
سـوق الـعـمل).مـوضـحـة ان (هذه
االتـفــاقـيــة سـتـشــمل مـحــافـظـات
االنــبـار وبــابل وديــالى وكــركـوك
واجزاء من بغداد كمرحلة أولى)
مـضـيفـة ان (هـذه االتـفـاقـيـة جزء
من مـــشـــروع كـــبـــيـــر بـــ وزارة
العمل والبنك الدولي لغرض دعم
الشرائح الـتي بحاجـة الى العمل
بـصـورة فـوريـة من اجل حتـسـ

ـعـاشي واالجـتمـاعي). واقـعـهم ا
ونـقل الـبـيـان عن حـسـ تـأكـيده
(ضـــرورة حتـــقــــيق االســـتـــفـــادة
شاريع بهدف القصوى من هذه ا
دعم األسر الـصغـيرة وخـصوصا
في مــنــاطق احملــررة بــعــد عــودة
الـنــازحـ الــيـهـا وايــجـاد فـرص
العمل لشريحة الشباب)  مشددا
عــــلـى (اهـــمــــيــــة حتــــقـــيـق هـــذه
ـشــاريع بـعــيـدا عن الــسـجـاالت ا
السـيـاسيـة وشبـهـات الفـساد)من
جــانـبه اعــرب الــبـنـك الـدولي عن
(اسـتـعــداده الـكـامل لــدعم حـزمـة
الـقـرارات الـتي اصـدرهـا مـجـلس
تعلقة الوزراء ومجلس النـواب ا
بـفـتح فـرص الـعـمل ودعم بـرامج
الــــتــــشـــغــــيل ومــــنح الــــقـــروض
شاريع). الصغـيرة وغـيرهـا من ا
الـى ذلك إصـــــدر حـــــســـــ امــــرا
وزاريـا يــقـضي بـإعــادة أكـثـر من
فسوخة  100 ألف منتسب من ا
عـقـودهم إلى وزارة الـدفـاع.وقـال
في تغـريـدة على تـويـتر إنه (وقع
امــــــرين وزاريــــــ أحـــــدهــــــمـــــا
ـوافقـة على إعـادة ما يـزيد عن با
فسوخة 108 آالف منتسب من ا
عــــــقـــــودهم مـن وزارة الـــــدفـــــاع
والـثاني بـتـوفيـر الـتـخصـيـصات
الالزمة لـذلك). بدوره كـشف وزير
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حـثـت االدارة االمـريـكـيــة احلـكـومـة
الــعـــراقــيــة عـــلى تــأمــ احلـــمــايــة
لــلـمـتـظـاهـرين مــعـربـة عن ادانـتـهـا
العــمــال الــعــنف داعــيــة إلى ضــبط
الــنـــفس.وقـــالت وزارة اخلـــارجـــيــة
األمريكية في بـيان إن  وزيرها مايك
بــومـــبـــيــو (أدان خـالل اتــصـــال مع
رئـيـس الـوزراء الـعـراقـي عـادل عـبـد
ــهـدي أعـمــال الـعـنـف األخـيـرة في ا
العراق وأشـار إلى أن من ينتـهكون
حـــــــقـــــــوق اإلنـــــــســــــــان يـــــــجب أن
يـــحــاســبــوا).وأضــافت أن (الــوزيــر
ـأساوية أعرب عن أسـفه للخـسائر ا
في األرواح خالل األيـــام الـــقــلـــيـــلــة
اضـية وحض احلـكومـة العـراقية ا
ـارسـة أقـصى درجـات ضـبط عـلى 
الــنـفـس).وجـدد بــومـبــيـو الــقـول أن
(التظاهـرات العامة الـسلميـة عنصر
ــقـــراطــيــات) أســـاسي في كـل الــد
مـــؤكـــدا أن (ال مـــكـــان لـــلـــعـــنف في
الـتظـاهـرات سـواء من جـانب قوات
ـــتــظــاهـــرين). وفي شــأن األمن أو ا
مـتصل عـقـد وزير اخلـارجـية مـحـمد
عـلي احلكـيم اجـتـماعـاً مع الـسـفراء
ــعـــتـــمَـــدين لـــدى بـــغــداد الـــعـــرب ا

ــتـحـدة والــلـقـاءات الــعـامـة لأل ا
اجلانبيّة الـتي أجراها مع نظرائه).
من جهـته قـدّم اليـاسري مُـوجَزاً عن
الـتــظـاهُـرات الـتي شــهـدتـهـا بـغـداد
وعــــدد من احملـــــافــــظــــات واكــــد أنّ
(احلكومـة بصدد الـعمل على الـقيام
بـجـمـلـة من اإلجـراءات لالسـتـجـابـة
ا ينسجم مع تظاهِـرين  لطلبـات ا
القانـون) مشيـراً الى (عودة احلياة
العامّة إلى طبيعتها).وأكد الياسري
أنّ (احلـكـومـة تُـولي أمن الـسـفارات
والبعثات وموظفيها وحمايتها من
ــا أيّ جتــاوزات أهــمّــيــة بــالــغــة 
يُوفّر لها البيـئة اآلمنة ألداء مهامّها
ـا الـدبــلــومــاســيّــة في الــعــراق و
ُـشـتـرَكة لـلـجـميع) صـالح ا يـخـدم ا
مـن جـــــهـــــة اخــــرى تـــــلـــــقـى وزيــــر
اخلارجية اتصاال هـاتفيا من نظيره
االردني بــــحــــثــــا خـالله تــــطــــورات
ـنــطــقــة والــعـالقـات االوضــاع فـي ا
الـثـنــائـيـة بـ الـبـلـدين. ويـعـقـد في
الـعــاصــمــة االردنــيـة عــمــان الــيـوم
اخلمـيس اجـتمـاع الـلجـنة الـوزارية
الــعــراقـــيــة االردنــيــة لـــبــحث اوجه
الـــتـــعــاون الـــثـــنـــائي فـي اجملــاالت
اخملـتـلـفــة ومن بـيـنــهـا الـصــنـاعـيـة

والتجارية ب البلدين.
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العمـل والشؤون اإلجـتمـاعية عن
دخــــول الــــوزارة مــــنــــذ مــــدة في
(مـبـاحـثــات وتـفـاهـمـات مع اال
ـتـحدة والـبـنك الـدولي من اجل ا
تنفيذ مشاريع قصيرة ومتوسطة
اآلمـــد لـــدعم األســـر الـــصـــغـــيــرة
وشـريـحــة الـشـبـاب واســتـقـطـاب
طاقـاتهـم من خالل منح الـقروض
ـا سـيـنـعـكس ايـجـابا ـيـسـرة  ا
ــــــــعـــــــيـــــــشي عـــــــلـى الـــــــواقع ا

.( واألجتماعي للمواطن
في غـــضـــون ذلك كـــشف مـــصــدر
ســـــيـــــاسي عـن وجــــود مـــــســــاع
حكومـية لتـأجيل التـظاهرات الى
مــا بــعـــد انــتــهــاء مــراسم زيــارة
األربعـيـنيـة مـبيـنـا ان رجال دين
ووجــــهـــــاء وأعــــيــــانــــاً من مــــدن
الـتــظـاهــرات الـرئـيــسـة يــتـولـون
صدر ان (جلنة وضوع. وقال ا ا
حـكــومـيـة تــسـعى لــلـتـواصل من
خالل شخـصـيات قـبلـيـة ودينـية
مع محركي التظاهرات في بغداد
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سعد البزاز 

والناصرية والـنجف والديوانية
بهدف التوصل الى اتفاق يقضي
بوقف الـتـظاهـرات حلـ انتـهاء
مراسم زيارة أربعينـية استشهاد
اإلمــام احلــســ الـــتي تــتــطــلب
استعدادات أمنية وخدمية كبيرة
مع الـتـوقـعـات الـتي تـتـحـدث عن
احـتـمـال ارتـفـاع عـدد الـزائـرين).
واضـاف أن (رجـال دين ووجـهـاء
وأعــيــانــاً من مــدن الــتــظــاهــرات
وضوع) الفتا الرئيسة يتولون ا
الـى ان (هـــــنـــــاك أمـل بـــــتـــــقـــــبل
ـتـظـاهريـن ذلك وعـدم استـغالل ا
الـزيارة أو تـعـكـيـر صفـوهـا كـما
أنّ احلـكـومـة تـتــعـهـد بـاسـتـمـرار
احلــراك والــتــفـــاعل الــســريع مع
ـتــظـاهــرين). ويــبـحث طــلـبــات ا
مـــجـــلس الـــنـــواب في جـــلـــســـته
ـقـررة الـيـوم اخلمـيـس  مطـالب ا
ــتـظــاهــرين بــشــكل مـفــصل مع ا
طـرح آلـيـات لـتــلـبـيـتـهـا بـحـسب
الـنائب عـن كتـلـة الـنـهج الـوطني

جــمــال احملــمـداوي الــذي اوضح
ان(اجلـلـسـة سـتـكـون مـخـصـصـة
ــنــاقــشــة قــضــيــة الــتــظــاهــرات
ـــــطــــالـب الــــتي نـــــادى بــــهــــا وا
الشـبـاب)  الفتـا الى ان (اجمللس
سيـمـارس دوره كـما هـو مـطـلوب
تـلكها ووفق الصالحيـات التي 
ـــطــــالب).واضـــاف لــــتـــلــــبـــيــــة ا
ـــفــســـوخــة ان(مـــســألـــة اعــادة ا
عـقـودهم والـرعــايـة االجـتـمـاعـيـة
وتـوفـيـر فـرص الـعـمل ومـكـافـحة
الفساد ستكون من اولويات عمل
ـقــبـلـة لـتـنـسـجم مع اجلـلـسـات ا

شروعة ). طالب ا ا
ـرجع الــديـني جـواد فـيــمـا قــال ا
اخلالصي ان القوات التي أطلقت
ـتــظــاهـرين لــيـست الــنـار عــلى ا
ا قوات تابعة بإمرة عراقيـة; وإ
لــلــجــهــات االمــريــكــيــة وتــســمى
ـكـافــحـة الـشـغـب; لـكي تـقـضي
على أي إرادة شـعبـية وطـنية في
داخـل الـــــعــــراق. ونـــــقـل بـــــيــــان

تـــــلــــــقــــــتـه(الـــــزمــــــان) امـس عن
اخلــــــالــــــصي قــــــولـه ان (قـــــوات
اجليش والـشرطـة لم تطـلق النار
تظاهرين بل واجهوا هذه ضد ا
ناطق). ولفت القوات في بعض ا
ظاهرات إلى ان (من أمر بقـمع ا
هي قــوات هـيــأتـهــا أمـريــكـا ومـا
زالـت تـــرتـــبـط بـــهـــا مــــبـــاشـــرة
ولــيـــست لــهــا أي نـــظــام داخــلي
يـــجــعـــلــهـــا ضــمـن الــهـــيــكـــلــيــة
الـعـسـكـرية) وأضـاف: ان( بـعض
االجهزة االمنـية ما زالت مـرتبطة
باألمريكـان وال تشرف علـيها أية
جـــهــــة عـــراقـــيـــة حـــتى رئـــاســـة
الـــــوزراء). واشــــار الـى ان(هــــذه
الـــــــقــــــوات هـي الــــــتـي ضــــــربت
واطن وقمعتهم وقتلتهم دون ا
مـبــرر أو سـبب وهــذا دلـيل آخـر
عـلى أن االحـتالل وآثـاره يـنـتـهي
إلى قـتل الـنـاس وقـمعـهم). ورأى
اخلالصي ان (السفـارة األمريكية
ة). سؤولة عن هذه اجلر هي ا
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الـدور الـتي تمـت اعادة تـاهـيـلـها
ـــوصل ضــــمن الـــنــــســـخـــة فـي ا
الثانية من البرنامج التي اطلقت
 في عـــــام  2018 خـالل شـــــهـــــر
ـبـارك وحتـديـدا ضمن رمـضان ا
زقـــاق (حــمــام مــنـــقــوش) حــيث
تــولـى الــبــرنــامـج اعــادة تــأهــيل
جــمــيـع مــســاكــنه الــتي تــهــدمت
ضمن االحداث التي تعرضت لها
ـواطن ـوصـل. وكـانت عــائـلــة ا ا
جـاسم ذنـون اولى الـعوائـل التي
اوعـــز الـــبـــزاز بـــاعــــادة تـــرمـــيم
وتــــاهــــيل مــــســــكــــنـــهــــا ضــــمن
ــواطن جـاسـم فـقـد الـبــرنـامج.وا
زوجــته وابـنــته الــكـبــرى الـلــتـ
اسـتــشـهــدتـا في اعــتـداء لـداعش
ا اضـطره وبـناته على زقـاقهـم 
االربـع الى الــــســــكـن مع اخــــوته
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اعـــلـن رئـــيس مـــجـــمـــوع االعالم
ستـقل االستاذ سـعد البزاز عن ا
مــــبــــادرة جـــديــــدة العــــمـــار دور
ــوصل والـبــصـرة. مــتـضــررة بـا
وقـــال مـــتـــحـــدث بـــاسم قـــنــوات
(الـشـرقـيـة) الـثالثـاء( ان احلـمـلة
ـــنـــطـــقــة دكـــة الـــبـــركــة تــبـــدأ 
ـــــوصل ـن من ا بـــــاجلـــــانب اال
حـيث سـتـتم اعـادة تـأهيـل الدور
التي اصـابـها الـضـرر لكي تـكون
ة ) الئـقة لـسـكن الـعوائل الـكـر
ــرحــلــة الـثــانــيـة مــضــيــفـا ان (ا
ســتـكـون في مــنـطــقـة احلـيــانـيـة
بـــالــــبــــصـــرة وســــتـــشــــمل دورا
متهالـكة ومتضـررة حيث سيعاد
ا تأهـيلـها لـكي تكـون سكـنا كـر
للعـوائل التي لـيس لديهـا فرصة
لـلـسـكن والـعـيش في مـكـان كر

يليق بها وبأبنائها ).
واعـــلــنت الـــقــنـــاة انه ( رصــد
مــيــزانـيــة كــبـيــرة لـتــنــفـيــذ هـذه
احلـمـلة وسـتـكـون اولـويـة اعادة
ـسـاكن كـبـار االعـمـار والـتـأهـيل 

السن وااليتام).
ـبادرة تـواصال مع وتـأتي هـذه ا
ـســتــمـرة في مــبـادرات الــبــزاز ا
مـجال بـنـاء واعـادة اعـمـار الدور
لـلـعوائـل التـي فقـدت مـسـاكـنـها
انــطـالقــا من بــرنـــامج (كــرســتــة
وعــــمـل) الــــذي نـــــفـــــذته قـــــنــــاة
(الـشـرقـيــة) قـبل اكـثـر من عـشـرة
اعـوام بـنـسـخـته االولى  وكـذلك

االخـــريـن الــذيـن ايـــضـــا فـــقــدوا
مــنــازلـهم فــتــجــمـعــوا في مــنـزل
الـعـائـلــة الـذي ضـاق بـهم لـكـثـرة
عــددهـم. وتــولى فــريـق (كــرســته
ـــنـــزل وعــــمل) اعـــادة تـــاهــــيل ا
واعــــــمـــــاره ومـن ثم تــــــوفــــــيـــــر
مـــســتــلـــزمــات الــبـــيت من اثــاث
وكهربائـيات لتـنتقل اليه الـعائلة
وكلمات الشـكر الى البزاز تسبق
خـطـواتـهـا. واغـاث الـبزاز ضـمن
البـرنامج عـائلـة موصـليـة اخرى
بـااليـعـاز بـاعـادة تـأهـيل مـنـزلـها
واطن محمود شكر وهي عائلة ا
السـنـجري الـذي يـسكن وعـائـلته
الــتي تــضم  تــســعــة افــراد قـرب
احلــدبــاء . وقــد اسـتــشــهــد احـد
ابـنـائـهـا في احـداث طـرد تـنظـيم
داعـش  وبــعـــد تـــرمـــيم الـــبـــيت
وازالــــة اضـــراره الــــنــــاجتـــة من

ســقــوط قــذائف هــاون عــلــيه 
ـسـتـلـزمـات جتـهـيـزه بـاالثـاث وا
الـــضــروريــة لــتــعـــود الــعــائــلــة
سـكـنهـا  مثـمـنة مـبادرة الـبزاز
الــــتي انــــقـــــذت الــــعــــائــــلــــة من
التـشرد.فـضال عـلى اعادة تـأهيل
ن من وتأثـيث منـزل اجلدة ام ا
ـوصل الـتي تــهـدم مـسـكـنـهـا و ا
قـــتـل ابـــنـــهـــا وزوجـــته من قـــبل
داعش لـــتــصــبح مـــســؤولــة عن
رعاية احـفادهـا اخلمسـة االيتام.
ساجد في كما اعاد تأهيل احد ا
ـة بـوصـفه مـقـاما ـوصل الـقـد ا
تراثـيا اسالمـيا يـحظى بـاحترام

االهالي.
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نـظمة اغلق مركزا لـلتجميل غيـر مجاز في منطقة حي ا
ــذكــور ــركــز ا اجلــامــعــة في بـــغــداد). واضــاف ان (ا
يحـتوي عـلى صـالة لـعمـلـيات شـفط الـشحـوم) مشـيرة
الى انه (جـرى خالل العملية القاء القبض على شخص
ـذكـور وفق ـركـز ا يـنـتــحل صـفـحـة طــبـيب يـعـمل فـي ا
ـوجـودات). وتـواصل اوامـر قــضـائـيـة والـتـحــفظ عـلى ا
دائرة الـتفـتيش متـابعـتها لـلقـطاع الـصحي اخلاص من
يدانـية في بـغداد واحملافـظات وتـعزيز خالل اجلـوالت ا
التـعاون مع اجلهـات االمنية بـغية تعـزيز االمن الصحي

. للمواطن
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انتـحرت امرأة بالقاء نفسها من اعلى جسر السنك في
بـغداد. وقال مـصدر امني امس ان (امـرأة اقدمت على
االنـــتــحـــار من خالل رمـي نــفـــســهـــا من اعــلـى جــســر
الـسنـك). واضـاف ان (دوريـات الـنـجـدة الـنـهـريـة بدأت

بعملية بحث عن اجلثة) دون تفاصيل.
واغلـقت وزارة الصـحة مـركزا لـلتـجمـيل وألقت الـقبض
علـى منتـحل صفـة طبـيب في بغـداد. وقالت الوزارة في
بــيــان امـس ان (فــريــقــا مــشــتــركــا مـن قــسم تــفــتــيش
ة ؤسـسات الصحية اخلاصة ومديرية مكافحة اجلر ا

d¼UEð…∫ جانب من تظاهرة شعبية عفوية في بغداد

UI¡∫ رئيس اجلمهورية خالل لقائه في قصر السالم وجهاء مدينة الصدر


