
بتوزي��ع  مبا�رشته��ا  ع��ن  النف��ط،  وزارة  اأعلن��ت 
امل�شتقات النفطية ملواطني ق�شاء ال�رشقاط �شمال 

�شالح الدين.
وقال��ت ال��وزارة يف بيان لها، "تنفي��ذا لتوجيهات 
وزي��ر النفط جب��ار علي ح�ش��ن اللعيب��ي، با�رشت 
�رشكة توزيع املنتجات النفطية بتوزيع امل�شتقات 

النفطية على مواطني ق�شاء ال�رشقاط املحرر".
و اأ�شاف��ت ال��وزارة، اأنه��ا "جنح��ت بتوزي��ع اآالف 
اللرتات من م��ادة النفط االأبي�ض للعوائل من اأ�شل 
اأكرث من خم�شن األف لرت مت اي�شالها ب�شكل عاجل 
للق�ش��اء، ف�شال عن اإي�شال اكرث م��ن خم�شن األف 
ل��رت اأي�شا من مادة الكازويل، و�شيتبع ذلك و�شول 

وجبات اأخرى".
واأكدت ال��وزارة عل��ى "اأهمية االإ���رشاع يف تاأهيل 
حمط��ة تعبئ��ة وق��ود اآ�ش��ور احلكومي��ة يف مرك��ز 
تق��دمي  ا�شتئن��اف  يف  االإ���رشاع  به��دف  الق�ش��اء 

اخلدمات للمواطنن واأ�شحاب املركبات".
وكان وزي��ر النف��ط جب��ار اللعيب��ي اأوع��ز، بت�شيري 
قواف��ل م�شاع��دات عاجل��ة وم�شتق��ات نفطي��ة اىل 
اأه��ايل ق�ش��اء ال�رشق��اط �شمايل حمافظ��ة �شالح 

الدين.

اأعلن��ت وزارة النف��ط ، اإيق��اف العم��ل ب�شواب��ط 
فر���ض التاأمين��ات على ال��وكالء اجلوالن للغاز 
ال�شائ��ل، مبين��ة اأن ه��ذا الق��رار ياأت��ي مراع��اة 
للظروف االإن�شانية واالجتماعية لهذه ال�رشيحة.

وقال��ت يف بي��ان ، انه "تنفي��ذا لتوجيهات وزير 
النف��ط جب��ار عل��ي ح�ش��ن اللعيب��ي مت اإيق��اف 
العم��ل بتعليم��ات و�شواب��ط فر���ض التاأمين��ات 
عل��ى الوكالء اجلوالن للغاز ال�شائل والعودة اىل 

العمل وفق ال�شوابط ال�شابقة".
ونق��ل البي��ان ع��ن مدي��ر ع��ام �رشك��ة توزي��ع 
املنتج��ات النفطي��ة عل��ي املو�ش��وي قول��ه، اإن 
"توجي��ه وزير النفط باإيق��اف العمل بال�شوابط 
االإن�شاني��ة  للظ��روف  مراع��اة  ياأت��ي  اجلدي��دة 
واالجتماعي��ة له��ذه ال�رشيح��ة والتخفي��ف م��ن 
معاناته��ا"، م�شددا على "�رشورة التزام الوكالء 

اجلوالن بتقدمي اأف�شل اخلدمات للمواطنن".
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االأج��دى باالأمان��ة تخ�شي���ض  مو�شح��ًا: كان 
عامل للعناي��ة باملتن��زه واالألع��اب، م�شتدركًا: 
لكن لالأ�شف ال�شديد كما ترى حاله اأمامك ب�شبب 

بع�ض �شعاف النفو�ض وعبثهم بها. 
على مقربة منه يجل�ض "ابو عبا�ض" الذي بننّ ان 
اأطفال املناطق ال�شعبي��ة ذات الكثافة ال�شكانية 
العالي��ة يعانون من غياب املتنزهات واحلدائق 
وو�شائ��ل الت�شلي��ة وعدم وج��ود اأماكن ترفيهية 
ومالع��ب ت�شتوعبهم، منوه��ًا: ان اأغلبهم يق�شي 
اأوقات ت�شليته يف االأزقة وال�شوارع العامة التي 
تعج بال�شيارات والت��ي تعر�ض حياتهم للخطر، 
داعي��ًا اىل ���رشورة االهتم��ام بتاأهيل املالعب 
واالألع��اب الت��ي تعرنّ���ض الكثري منه��ا للتخريب 

املتعمد.
�شي��ق م�شاح��ة البيوت ه��و اأحد االأ�شب��اب التي 
تدف��ع االأطف��ال اىل اللهو واللعب خ��ارج البيت، 
لك��ن ذل��ك اخل��روج غالب��ًا م��ا ي�شط��دم بغياب 
اأماك��ن اللهو والت�شلية وهي ان وجدت فيعوزها 
الكث��ري من اخلدمات. "�شلمان رحمن" من �شكنة 
حي العام��ل �شكا غي��اب املتنزه��ات واحلدائق 
العامة التي ميك��ن ان تعو�ض عن حديقة البيت 
الت��ي اختفت بفع��ل اأزم��ة ال�شكن، الفت��ًا اىل ان 
بع���ض املتنزه��ات الت��ي �شي��دت موؤخ��راً تفتقد 
االهتم��ام واملتابع��ة من قبل اجله��ات املعنية، 
م�ش��رياً اىل غي��اب األع��اب االأطف��ال يف العدي��د 
منه��ا يف البي��اع متن��زه ي�ش��م بع���ض األع��اب 
االأطفال، لكنه��ا ولالأ�شف غري �شاحل��ة للت�شلية 
ب�شب��ب تك�رش اأج��زاء عدة منها، مثلم��ا ذكر ذلك 
"هم��ام ح�ش��ن" الذي ف�شل ا�شطح��اب اأوالده 
اىل متن��زه ال��زوراء، مت�شائ��اًل عن �شب��ب اهمال 
يف  خا�ش��ة  اجلان��ب  له��ذا  املعني��ة  اجله��ات 
املناطق ال�شعبية الت��ي ي�شكنها ا�شحاب الدخل 
املح��دود. مطالبًا باإعادة تاأهيل تلك االألعاب اذ 

تعد اأماكن الت�شلية االأف�شل لالأطفال.
فيم��ا يت�ش��اءل "اب��و بي��ادر" ع��ن �شب��ب غل��ق 
املتنزه��ات يف االي��ام العادي��ة منوه��ًا اىل ان 
امل��كان ال��ذي خ�ش���ض لو�ش��ع األع��اب ت�شلي��ة 

االأطف��ال يف منطقة النعريية غ��ري مالئم لقربه 
من ال�ش��ارع العام وال�شيط��رة االأمنية. كما �شكا 
من تك�رش الكثري من االألعاب والتي اأخذت ت�شكل 

خطراً على االأطفال
ام��ا يف ح��ي اجله��اد، فقد ب��ننّ "ابو �ش��الم" ان 
هن��اك اإهم��ااًل كب��رياً له��ذا اجلانب، م�ش��رياً اىل 
اندث��ار املتن��زه الذي يق��ع مقابل ح��ي االأمانة 
وحتول��ه اىل ار���ض ج��رداء، وتدم��ري االألع��اب 
الت��ي ن�شبت منذ �شنن مت�شائ��اًل عن �شبب ذلك 
االإهم��ال واالإخف��اق باملحافظ��ة عل��ى املتنزه 

الذي كان متنف�شًا للعوائل واأطفالهم.
يف حن �شكت "ام �شجاد" من انعدام اية و�شائل 
ترفي��ه وت�شلي��ة يف منطقة العبي��دي، داعية اىل 
�رشورة االهتمام بامل�شاحات اخل�رشاء واعادة 

ال��روح لبع���ض احلدائ��ق التي هج��رت وحتولت 
اىل اماك��ن لرم��ي النفاي��ات. الفت��ًة اىل غي��اب 
كل و�شائ��ل الت�شلية االأمر ال��ذي ي�شطر االأطفال 
اىل اللع��ب يف ال�ش��وارع العام��ة. موؤك��دًة عل��ى 
اأهمية اإي��الء املناطق ال�شعبي��ة بع�ض االهتمام 
والرعاي��ة. فيما ت�شاءلت "ام حن��ان" من �شكنة 
منطقة الزعفرانية عن �شبب غياب مدن االألعاب 
ع��ن املناط��ق ال�شعبي��ة ا�ش��وة ببقي��ة املناطق. 
مردف��ة: الكث��ري م��ن العوائ��ل ال ت�شتطيع دخول 
م��دن االلع��اب االهلي��ة والرتفي��ه ع��ن اطفالها 
ب�شب��ب ارتفاع ا�شعار الدخول، مطالبة ب�رشورة 
ان�ش��اء م��دن الع��اب �شغ��رية او متنزه��ات يف 
املناطق ال�شعبية ومنه��ا الزعفرانية التي ت�شكو 

من �شح اماكن الت�شلية اخلا�شة باالأطفال.

بسبب هجرة الكفاءات للخارج.. ثمار البالد تتشظى دون االستفادة منها
 

فالي��وم �شار �شاح��ة ي�شودها اجله��ل واأ�شبح 
عائق��ًا للكف��اءات او تهدي��د ي�شكل خط��راً على 
حياته��م فا�شط��روا للهجرة بحث��ًا عن االأمان 
واال�شتح�ش��ان يف ب��الد غ��ري بالدهم مم��ا اأثر 
ذلك �شلبًا على جميع اجلوانب لكونهم م�رشوع 
العط��اء الدائ��م لتنمي��ه وتطوير الب��الد . تقول 
الباحث��ة االجتماعي��ة والنف�شية د.هدى جميل 
عب��د الغن��ي وا�شف��ًة ا�شب��اب الهج��رة :هجرة 
الكف��اءات اح��دى امل�ش��اكل التي يع��اين منها 
العراق بداأت عام 2003 وت�شتمر اىل اليوم اال 
انه��ا يف حاله تناق�ض لي�ض لقلة الرغبة وامنا 
للقلة الباقية م��ن الكفاءات التي بقيت لكونها 
اإع��داد ال تقوى عل��ى الهجرة ولي���ض رغبة يف 
البقاء �شابقًا يف فرتة الت�شعينيات كانت هناك 
ن��وع من الهجرة القليلة لك��ن الأ�شباب خمتلفة 
كان��ت ترتب��ط بالنظام واالجتاه��ات او اإعدام 

اح��د اأفراد اال�رشة او وجود ا�شباب دينية مت�ض 
العائل��ة ب�ش��ورة عامة ولي�ض ف��رد معن لكن 
الف��رتة التي حلقتها كانت هناك ا�شكال اخرى 
بداأت يف تزايد طردي مع ازدياد وقع االأحداث 
وزي��ادة ن�شبة العن��ف والتهدي��د بالقتل االمر 
ال��ذي اأدى ه��و االخر اىل زي��ادة ن�شبة الهجرة 
اىل اخل��ارج واإن كان��ت ه��ذه البل��دان ا�شعب 
لكنها حتتوي على االأمن واال�شتقرار وا�شافت 
الباحثة : يف االأعوام 2003 و2004 و2005 
ازدادت ن�شب��ة التهدي��دات واالن�ش��ان بطبيعته 
اذا فق��د االأم��ن �شيبقى يف حال��ة قلق و خوف 
وتتده��ور ام��ور حيات��ه م��ن معظ��م اجلوانب 
وال ي�شتطي��ع االإب��داع وال يقوى عل��ى االنتاج 
ويق��ول )حممد كرمي ( طالب كليه الهند�شة يف 
جامع��ه غازي عنت��اب يف تركي��ا : لالأ�شف ال 
توج��د يف العراق الظروف التي ت�شاعد على ان 
تتمي��ز يف جمال عملك او تب��دع فيه كفاءاتنا 
العلمي��ة هج��رت الب��الد الك��وادر التدري�شي��ة 

االأكادمي��ي  م�شتواه��ا  تدن��ى  اجلامع��ات  يف 
وانخف�ش��ت م�شتويات الطالب العلمية كل هذا 
ب�شبب اعمال املجامي��ع االإرهابية واال�شاليب 
الت��ي ا�شتخدمتها من تخوي��ف و تهويل وهذه 
الع�شاب��ات اخ��ذت ماأخ��ذاً كب��رياً ونال��ت من 
الو�شع االأمني باالإ�شافة اىل اجلرائم املنظمة 
الت��ي تقوده��ا ع�شاب��ات ا�شتق��وت بال�رشق��ة 
لت�ش��ع لها حم��ل ق��دم يف معظ��م املوؤ�ش�شات 
احلكومي��ة وبات��ت تتعاطى الر�ش��وة وتتعامل 
باالأم��وال لتم�شي��ة االمور وت�شوي��ة اخلالفات 
فيم��ا بينه��ا خت��م )حمم��د( قائ��اًل :عودت��ي 
اىل الع��راق �شعب��ة لكنه��ا لي�ش��ت م�شتحيلة ال 
ي�شع��دين البق��اء يف الغرب��ة واأن��ا ارى الظل��م 
ينه���ض ج�شد بلدي العراق وحن ننظر للق�شية 
من زاوي��ة اخرى ن��رى تزايد اإع��داد الالجئن 
العراقي��ن عل��ى اخل�شو���ض يف دول ال���رشق 
االأو�شط بعد �شقوط النظ��ام االأ�شبق حيث يبلغ 
عدده��م اليوم اك��رث من 2 ملي��ون �شخ�ض يف 

كل م��ن �شوريا واالأردن واإيران وم�رش ولبنان 
وتركي��ا وعدة بلدان خليجي��ة ويف نهاية عام 
2006 ا�شب��ح العراق ثاين بلد يف العامل من 
حيث عدد الالجئن بع��د اأفغان�شتان وتزايدت 
ه��ذه االإع��داد نتيج��ة �شع��ف االأم��ن وتزاي��د 
مع��دالت اجلرمي��ة املنظمة والعن��ف الطائفي 
. ويذك��ر اال�شتاذ )�شعد �شاع��ر خ�شري( : هناك 
كارث��ة حقيقية يعاين منها قط��اع التعليم يف 
الع��راق ب�شبب عملي��ات اال�شته��داف املتكررة 
الت��ي طالت اكرث م��ن )200( ا�شت��اذاً جامعيًا 
كنتيج��ة لعمليات العنف الت��ي ت�شهدها البالد 
للي��وم . فيما ق��ال الدكتور ) �شب��اح احل�شيني 
( وكي��ل وزارة ال�شح��ة العراقي��ة ال�شابق ويف 
موؤمت��ر �شحف��ي ان اك��رث م��ن )800( طبيب��ًا 
العن��ف ب��ن قتي��ل وجري��ح  ذهب��وا �شحي��ة 
بحي��ث ان عدداً من املوؤ�ش�ش��ات ال�شحية بداأت 
تع��اين من نق���ض وا�شح يف كوادره��ا الطبية 
الذين قتل��وا او هجروا حتت تهدي��د امل�شلحن 

. ويذك��ر التدري�ش��ي يف جامع��ة امل�شتن�رشية 
)د.حمم��د( : ب�شب��ب هجرة العلم��اء الدائمة من 
الع��راق ظه��رت م�شكلة قلة خ��راء التدري�ض و 
املبدعن و قادة البحث العلمي على الرغم من 
اجله��ود الكبرية الت��ي تبذلها العق��ول العلمية 
املتخ�ش�ش��ة الباقية يف الب��الد ويف االرتقاء 
مب�شتوى التدري���ض ويبدو ان ا�شتمرار مثل هذا 
الو�ش��ع اأدى اىل تدهور م�شتويات الدرا�شة يف 
اجلامع��ات لك��ن وزارة التعلي��م الع��ايل اذا ما 
اتخ��ذت �شيا�شة �شائب��ة يف ايفاد اإعداد كبرية 
م��ن التدري�ش��ن اىل اخل��ارج ولف��رتات طويلة 
ن�شبي��ًا �شي�شاعد بدرجة كبرية يف احلد من هذا 
الرتدي او عك�ض م�شاره وي�شيف: من املالحظ 
ان ال��دول املتقدم��ة ال ت�شتغن��ي م��ن التبادل 
العلم��ي نظ��راً ملردودات��ه الكب��رية يف تطوير 
مه��ارات الكف��اءات العلمية و اغن��اء جتربتها 
و م��ن ث��م م�شاهمت��ه يف تطوير كام��ل البنية 

االأكادميية والبحثية .

بغداد ـ شذى خليل

الكفاءات ثمرة البالد وعملتها 
ال�صعبة ومن يعول عليهم 

باإمكانية النهو�ض باحلا�صر 
وامل�صتقبل اأذ و لفرتة غري 

بعيدة من الزمان كان العراق 
بلدًا مزدهرًا بالثقافة و�صعاعًا 
يبث املعرفة وم�صنعًا للعلماء 

واملفكرين الذين َتَرُكوا كنز 
افكارهم واأعمالهم منارًا 

يعترب اليوم م�صلكًا ت�صري 
عليه معظم العلوم الإن�صانية 

والطبيعية

يف الفرتة الأخرية قامت اأمانة 
بغداد بن�صب بع�ض الألعاب 

البال�صتيكية يف العديد من 
املناطق ال�صعبية، لكنها لالأ�صف 

بقيت دون اهتمام او رعاية 
�صواء من قبل اأمانة العا�صمة 
او الأهايل. "ابو ح�صان" من 

�صكنة منطقة الأمني الثانية 
ا�صطحب اأولده اىل املتنزه 

القريب من داره ، لكنه فوجئ 
بحال الألعاب وما و�صلت اليه 

من خراب.

العظيم: وصول 30 أسرة نازحة للناحية بعد 
طردها من كركوك

محافظ صالح الدين يوجه بالتحاق مدراء الدوائر بالشرقاط 

القبض على منتحل صفة مفتش عام في وزارة 
الصحة بمحافظة ذي قار

أطفال المناطق الشعبية... معاناة العوائل مع شحة أماكن التسلية

بغ��داد � متابع��ة: اأعلن رئي���ض جمل�ض ناحية العظي��م مبحافظة دياىل حممد 
�شيف��ان العبي��دي، عن و�ش��ول 30 اأ�رشة نازحة مت "طرده��ا" من حمافظة 
كرك��وك اىل ح��دود الناحي��ة، داعي��ا اىل اإطالق حمل��ة اإغاثة عاجل��ة الإيواء 
االأ�رش التي جتل�ض بالعراء بالوقت احلايل. وقال العبيدي يف حديث �شحفي، 
اإن "30 عائل��ة نازح��ة طردت من اإح��دى خميمات النازح��ن يف حمافظة 
كرك��وك و�شلت اىل ح��دود ناحية العظيم، )63 كم �شمال ب عقوبة(، وهي يف 
حال��ة اإن�شانية يرثى لها واغلب اأفرادها م��ن الن�شاء واالأطفال"، داعيًا اإدارة 
وجمل���ض دي��اىل اىل "�رشورة معرف��ة اأ�شباب طرد تلك االأ���رش والتن�شيق مع 
اإدارة كرك��وك به��ذا ال�شاأن". وطالب العبيدي، ب�"اإط��الق حملة اإغاثة عاجلة 
الإيواء االأ�رش التي جتل�ض حاليا يف العراء وهي بو�شع �شعب للغاية"، موؤكدا 
عل��ى "�رشورة تدخ��ل املنظمات الدولية لتوفري خمي��م م�شغر لالأ�رش، حلن 
تاأم��ن عودتها اىل منازلها التي دمرت بعد اأحداث حزيران 2014". وكان 
ع�ش��و خلية اأزمة اإعادة اال�شتقرار ملدينة الفلوجة عبد القادر اجلميلي اتهم، 
يف )22 اأيل��ول 2016(، حمافظ كركوك جنم الدي��ن كرمي ب� "طرد" نازحي 
االنب��ار، معت��را اأن ط��رد النازح��ن خطوة "هوج��اء ال تنم ع��ن االإن�شانية، 
فيم��ا اأك��د مدير ناحية لي��الن مبحافظة كرك��وك حممد وي���ض اأن النازحن 
م��ن حمافظ��ات االأنبار ودياىل و�ش��الح الدين اأعي��دوا اإىل مناطق �شكناهم 

بتعليمات حكومية.

بغ��داد � متابعة : وجه حمافظ �ش��الح الدين احمد عبد اهلل اجلبوري، مديري 
الدوائر بال�رشقاط بالتحاق يف دوائرهم االحد.

وق��ال اجلب��وري يف بي��ان �شحف��ي، ن�شخة من��ه ان "عل��ى مدي��ري الدوائر 
الر�شمي��ة يف ق�ش��اء ال�رشق��اط االلتح��اق بدوائره��م اعتبارا م��ن 25 ايلول 

احلايل".  وا�شاف اجلبوري ان "ذلك يعتر دواما ر�شميا".
 واعل��ن حماف��ظ �شالح الدين احمد عب��د اهلل اجلبوري، اجلمع��ة، عن ت�شغيل 
م���رشوع ماء ال�رشقاط املوحد، مبينا ان ه��ذا امل�رشوع يغذي مركز الق�شاء 

املحرر. 
يذك��ر ان القوات االمنية واحل�شد ال�شعبي متكن��ا، من حترير ق�شاء ال�رشقاط 

من �شيطرة تنظيم "داع�ض".

بغ��داد � متابع��ة: الق��ت القوات االمني��ة يف حمافظة ذي قار، القب���ض على متهم 
بانتحال �شفة مفت�ض عام يف وزارة ال�شحة.

وق��ال م�شدر امني ان "جه��از االمن الوطني وبالتعاون مع دائرة �شحة ذي قار 
اعتق��ل املتهم ) ذ �ض ع ( من اه��ايل �شوق ال�شيوخ، ينتحل �شفة مفت�ض يف وزارة 

ال�شحة".
وا�ش��اف امل�ش��در، ان "املته��م كان ي�شتف��ز امل�شوؤول��ن يف املوؤ�ش�ش��ات التابعة 

لدائرة ال�شحة يف املحافظة لتعين اقاربه ولتحقيق مارب �شخ�شية اخرى".
وب��ن ان "املته��م احي��ل اىل اجله��ات التحقيقية املخت�ش��ة الإكم��ال االجراءات 

القانونية بحقه قبل احالته اىل املحاكم املخت�شة لينال جزاءه العادل".
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اغلقت �شحة بغداد الكرخ، معمل للجنب واتلفت 
80 كغ��م غري �شال��ح لال�شتهالك الب�رشي يف 

منطقة عويريج ال�شناعية جنوبي بغداد.

وق��ال مدي��ر عام دائ��رة �شح��ة بغ��داد الكرخ 
جا�شب احلجامي يف بيان ،ان "الفرق مالكات 
ال�شعب��ة املركزي��ة للرقاب��ة ال�شحي��ة وخ��الل 
جوالتها الرقابية قامت، باأغالق معمل للجنب 
يف منطق��ة عويريج غ��ري حا�شل على االإجازة 
ال�شحي��ة ومت اإت��الف0 8 كيلوغرام من اجلنب 

غ��ري �شال��ح لال�شته��الك الب���رشي وبح�ش��ور 
�شاحب العالقة".

وا�ش��اف ان��ه "مت غلق املعم��ل وفر�ض غرامة 
مالية و ح�شب قانون ال�شحة العامة 89 ل�شنة 
1981وتعديالت��ه"، مبين��ا ان "اتالف اجلنب 
ع��ن طريق رمي��ه يف حاوي��ة االأزب��ال و�شكب 

مادة الكاز عليه".
الرقابي��ة  "الف��رق  ان  عل��ى  احلجام��ي  واك��د 
م�شتمرة بجوالته��ا ال�شحية ومتابعة املعامل 
واملح��الت واملطاع��م وكاف��ة اال�شن��اف يف 
جان��ب الك��رخ للحفاظ عل��ى ماأموني��ة الغذاء 

ول�شمان �شحة و�شالمة املواطنن".

الصحة تغلق معمل للجبن وتتلف 80 كغم غير صالح لالستهالك 
بغداد ـ متابعة

النفط : المباشرة بتوزيع 
المشتقات النفطية في الشرقاط

الغاء فرض التأمينات على 
وكالء الغاز الجوالين
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