
اأعلنت موؤ�ش�ش��ة ال�ش��هداء، عن توزيع الوجبة الثانية من 
املنح املالية لذوي �شهداء تفجري الكرادة االجرامي.

�ش��هداء �ش��حايا  "دائ��رة  اأن  للموؤ�ش�ش��ة،  بي��ان  وذك��ر 
العملي��ات احلربي��ة واالأخط��اء الع�ش��كرية والعملي��ات 
االإرهابي��ة وزع��ت، الوجب��ة الثاني��ة من املن��ح املالية 

لذوي �شهداء تفجري الكرادة االجرامي".
وقال��ت رئي���س املوؤ�ش�ش��ة ناجحة عبد االمري ال�ش��مري، 
بح�ش��ب البي��ان، اإن "ذوي ال�ش��هداء موعدك��م اجلنة مع 
�ش��هدائكم الذين يذهب��ون قربانا ملقد�ش��اتنا والوطن" 
داعيًة اجلميع ل�"الوقوف مع احلكومة العراقية والقائد 
الع��ام للق��وات امل�ش��لحة يف حربه��م مع تنظي��م داع�س 

االرهابية من اجل حترير جميع ارا�شي الوطن".
م��ن جهته، دع��ا هذا رئي���س جلنة ال�ش��هداء وال�ش��جناء 
الربملاني��ة عب��د االله النائل��ي، "االمني الع��ام ملجل�س 
ال��وزراء مه��دي الع��اق ان يخاط��ب اجلهات الر�ش��مية 
يف جمي��ع املحافظات من اجل تخ�ش��ي�س قطع ارا�س 

�شكنية لهم بعدما تعطلت احلقوق لذوي ال�شهداء".
واأ�ش��اف النائلي، اأن "القانون ذكر اإلزام وزارة املالية 
بتخ�شي�س االموال الكافية لكافة دوائر املوؤ�ش�شة التي 

ا�شتحدثت".

توقعت هي��اأة االأنواء اجلوية والر�ش��د الزل��زايل، اأن يكون 
الطق���س غائما جزئيا وفر�ش��ة لهط��ول االأمطار ودرجات 

احلرارة ت�شجل 35ْم، خال االأيام املقبلة.
وقالت الهياأة يف بيان �ش��حفي، اأن "طق�س اليوم �ش��يكون 
يف املنطقة ال�ش��مالية �ش��حوا يتحول تدريجي��ا اىل غائم 
جزئ��ي واحيان��ًا غائم م��ع فر�ش��ة هطول امط��ار خفيفة 
م�شاء، ويف املنطقتني الو�شطى واجلنوبية �شحوا مع قطع 
من الغي��وم، ودرجة احلرارة العظم��ى املتوقعة يف مدينة 

بغداد 35 ْم".
واأ�ش��اف البي��ان، اأن "طق�س يوم غد الثاثاء �ش��يكون يف 
املنطق��ة ال�ش��مالية �ش��حوا اىل غائ��م جزئ��ي مع فر�ش��ة 
لت�ش��اقط اأمطار خفيفة يف اأماك��ن متفرقة منها ليا، ويف 
املنطقتني الو�ش��طى واجلنوبية �ش��حوا م��ع بع�س القطع 
م��ن الغيوم، ودرجات احل��رارة تنخف�س قليا يف املنطقة 

ال�شمالية".
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وق��ال ممث��ل رابطة اخلري��ج الب���ري التي نظمت 
التظاه��رة �ش��جاد ج��واد يف حدي��ث �ش��حفي، اإن 
"تظاهرتنا لي�شت خم�ش�شة للمطالبة بالتعيني يف 
الدوائ��ر احلكومية وموؤ�ش�ش��ات القطاع العام، الأننا 
نعي �ش��عوبة ذل��ك يف زمن املحا�ش�ش��ة وانهيار 
اأ�ش��عار النف��ط، امن��ا خرج��ت التظاه��رة للمطالبة 
بتوف��ري فر�س عم��ل يف �ركات القط��اع اخلا�س 
للخريج��ني العاطل��ني"، مبين��ًا اأن "الب�رة تعمل 
فيه��ا 50 األف �ركة اأهلية تابعة للقطاع اخلا�س، 
منها 1100 �ركة للخدمات النفطية، ولكن ن�شبة 
اأ�ش��حاب ال�شهادات من اأبناء الب�رة العاملني يف 
تلك ال�ركات متدنية، حيث غالبية الوظائف فيها 

ذهبت لاأجانب واأبناء املحافظات االأخرى".
ولف��ت جواد احلا�ش��ل على �ش��هادة يف الهند�ش��ية 
اأن "خريج��ي  املدني��ة م��ن جامع��ة الب���رة اىل 
الكلي��ات واملعاه��د العاطلني عن العم��ل من اأبناء 
ولذل��ك  والتهمي���س،  بالظل��م  ي�ش��عرون  الب���رة 
تظاهروا �شلميا للمطالبة بحقهم يف العمل، و�شوف 
تكون لن��ا تظاه��رات اأخ��رى"، م�ش��يفًا اأن "وعود 
امل�ش��وؤولني تعودن��ا على ع��دم نفعه��ا، والقرارات 
الت��ي اأ�ش��درتها احلكوم��ة املحلية ب�ش��اأن ت�ش��غيل 
الب�ري��ني ح���راً يف ال�ركات النفطي��ة العاملة 

يف املحافظة نريد تفعيلها".
ب��دوره، ق��ال املتظاه��ر ال�ش��اب عل��ي �ش��بيح يف 
حدي��ث ،اأن  "احلكوم��ة م��ن واجبها توف��ري فر�س 
عم��ل للخريجني ب�ش��كل ع��ادل، واأنا ح�ش��لت قبل 
ثاثة اأعوام على �شهادة البكالوريو�س يف الهند�شة 
املدني��ة ولغاي��ة االآن مل اأمتك��ن من ايجاد فر�ش��ة 
عمل"، معترباً اأن "الكثري من املهند�ش��ني يواجهون 

نف�س امل�شكلة".
 ي�ش��ار اىل اأن جمل���س حمافظ��ة الب���رة ق��رر يف 
العام املا�ش��ي ال��زام ال���ركات النفطي��ة العاملة 
يف املحافظ��ة ب��اأن يك��ون م��ا ال يق��ل ع��ن 80% 
من العاملني لديها م��ن اأبناء الب�رة، واأن ال تزيد 
ن�شبة العمالة املاهرة الوافدة من حمافظات اأخرى 
وخ��ارج البلد عن ن�ش��بة %20، ويف )14 حزيران 
2015( اأمه��ل املجل�س ال�ركات االأجنبية �ش��بعة 
اأي��ام لغر���س اال�ش��تغناء ع��ن خدم��ات العامل��ني 

االأجانب والعراقيني من اأبناء املحافظات االأخرى 
ممن هم غري مهرة ومن اأ�ش��حاب االخت�شا�ش��ات 
املتوف��رة حملي��ا وا�ش��تبدالهم مبوظفني م��ن اأبناء 

الب�رة تطبيقا لقراره ال�شابق.
يذك��ر اأن الب�رة تعد مبثابة عا�ش��مة اقت�ش��ادية 
للع��راق، اإذ ت�ش��م خم�ش��ة موان��ئ جتارية ن�ش��طة، 
ولها منفذان حدودي��ان بريان مع اإيران والكويت، 
كم��ا تعد من اأهم امل��دن النفطية يف العامل، وتعمل 
النفطي��ة  ال���ركات  م��ن  العدي��د  املحافظ��ة  يف 

االأجنبية الكبرية مثل )رويال دات�س �ش��ل( و)برت�س 
برتوليوم( و )لوك اأويل(، ومن خال املحافظة يتم 
ت�ش��دير الن�ش��بة االأكرب من كميات النف��ط العراقي 
الت��ي تعتمد موازن��ة الدول��ة على عوائدها ب�ش��كل 
كب��ري، وبالرغ��م م��ن ذل��ك ف��اإن �ش��كان املحافظة 
يعان��ون م��ن �ش��عف اخلدم��ات وم�ش��اكل البطالة 
واأزمة �ش��كن خانقة، ويف العام املا�شي مت اإيقاف 
ع���رات امل�ش��اريع اخلدمي��ة قبل اجنازها ب�ش��بب 

عدم توفر تخ�شي�شات مالية.

حكومة وشعبا.. هكذا وحدت معركة الموصل العراقيين
العمليات الع�ش��كرية الت��ي اأعلن انطاقها القائ��د العام للقوات 
امل�ش��لحة حيدر العبادي، االأ�ش��بوع املا�ش��ي، فر�ش��ت نف�ش��ها 
كق��وة خارقة وحدت املوق��ف العراقي على كافة امل�ش��تويات، 
ليت�شدى العراقيون اىل االإرهاب ع�شكريًا واعاميًا و�شواًل اىل 

مواقع التوا�شل االجتماعي.
وتنب��ه العبادي اىل املوقف الذي وقف��ه العراقيون منذ بدايته، 
ليعل��ن عن توحيد عمليات املو�ش��ل للعراقيني على اختافهم، 
خ��ال كلم��ة وجهه��ا للموؤمت��ر ال��ذي عق��د يف باري���س نهاية 

االأ�شبوع املا�شي.
ع�شكريًا

وقال العبادي يف الكلمة التي القاها، ان "معركة حترير مدينة 
املو�شل من يد تنظيم داع�س االإرهابي اأكدت على وحدة ال�شعب 
العراقي مبختلف اأطيافه، م�شرياً اىل اأن "القوات امل�شاركة على 

االأر�س هي فقط قوات عراقية".
ق��وات  تقات��ل  الع��راق  تاري��خ  يف  م��رة  "الأول  ان  واأ�ش��اف 
البي�ش��مركة اإىل جانب الق��وات االحتادية بتن�ش��يق تام، والأول 
مرة تدخ��ل القوات االحتادي��ة ملناطق البي�ش��مركة مع موافقة 

هذه االأخرية، وهذا ي�شري اإىل وحدة العراق.
واأ�شار اىل اأن "الكردي يقاتل مع العربي، واالأزيدي مع امل�شلم، 
وال�ش��يعي مع ال�ش��ني، والع��راق اأق��رب من اأي وقت م�ش��ى يف 
التوحد والعزمية". منوه��ًا اىل ان "الذين يقاتلون على االأر�س 
ه��م القوات العراقي��ة واالأجانب الذين يقاتل��ون معنا هي فقط 

قوات اإ�شناد".
وانت���رت مقاط��ع فيدي��و و�ش��ور من داخ��ل اقليم كرد�ش��تان 
جلنود عراقيني من اجلي�س والبي�شمركة، وهم يتناولون الطعام 
بوجب��ة م�ش��رتكة، لقيت ا�ش��داًء طيبة على م�ش��توى التوا�ش��ل 

االجتماعي.
 املوق��ف ال��ذي تاحمت به القوات االأمنية اأم��ام التحدي الذي 
تعي�ش��ه، كان قد برز اي�ش��ًا ب�شكل جلي ب�ش��ورة اأظهرت جنديًا 
عراقيًا اأ�ش��يب خال العمليات الع�شكرية لتحرير املو�شل، اأما 
ال�شبب بانت�شارها، فكانت القبلة التي زرعها مقاتل البي�شمركة 

على جبني اجلندي القادم من بغداد.
وتاأت��ي العملي��ات امل�ش��رتكة ب��ني بغ��داد واربي��ل بع��د قطيعة 
ا�ش��تمرت لربع ق��رن، مل تدخل خالها قوة من اجلي�س اأرا�ش��ي 
اإقلي��م كرد�ش��تان الأ�ش��باب تتعلق باخل�شو�ش��ية الت��ي يوليها 

الد�شتور العراقي لاإقليم.

اإعاميا
وعلى امل�ش��توى االإعامي، فقد دعمت و�ش��ائل االعام املحلية 
توج��ه الق��وات نح��و حتري��ر ث��اين اأك��رب حمافظ��ة يف الب��اد، 
واحرازها تقدمًا ملحوظًا على املناطق التي كان ي�شيطر عليها.
واأف��ردت الو�ش��ائل املكتوب��ة اهتمام��ًا بالغ��ًا ملتابع��ة االنباء 
القادم��ة م��ن احلدب��اء، ع��رب الت�ش��ابق يف تغطي��ة العملي��ات، 
ومتابع��ة التق��دم ال��ذي حت��رزه الق��وات االأمني��ة يف حم��اور 
العملي��ات املختلف��ة. وعل��ى كرثته��ا، اأب��دت و�ش��ائل االع��ام 
املرئية ت�شامنها مع القوات االأمنية وهي تتقدم نحو تخلي�س 
اأهايل املحافظة من �ش��يطرٍة اإجرامي��ة دامت الأكرث من عامني، 
وهي ت�ش��ع عبارة #حترير_املو�ش��ل ب�ش��ورة م�ش��تمرة اأعلى 
�شا�ش��اتها.  و�رع��ان ما اأطلقت االهازي��ج واالأغاين التي تبني 
�ش��جاعة الق��وات االأمنية وعزمه��ا على التحري��ر باأ�رع وقت، 
لتث��ري احلما�ش��ة يف املقاتل��ني واملتابع��ني عل��ى حد ال�ش��واء. 
وم��ن جهته، دعا نقيب ال�ش��حفيني العراقيني موؤيد الامي اىل 

"توحيد اخلطاب االعامي ودعم معركة املو�شل".
وق��ال الام��ي يف بيان مقت�ش��ب، اإن��ه "يدعو �ش��عبنا واالأ�رة 
ال�ش��حفية اىل اتخاذ موقف وخط��اب اإعامي موحد وداعم يف 

معركة حترير املو�شل".

كم��ا واأهاب��ت هي��اأة االع��ام واالت�ش��االت بو�ش��ائل االع��ام 
بتكاتف جهودها لدعم معركة املو�شل امل�شريية، موؤكدة على 

�رورة تقدمي اداء وخطاب اعامي وطني.
وقالت الهياأة يف بيانها، انه "مع انطاق عمليات التحرير اخر 
مدن العراق من تنظي��م داع�س االإرهابي املجرم بتظافر جهود 
و�شواعد خمتلف ابناوؤنا من خمتلف �شنوف قواتنا امل�شلحة من 
اجلي�س وال�رطة وليوث احل�شد ال�شعبي نهيب بكافة املوؤ�ش�شات 
االعامي��ة بالعمل على تكاتف جهودها لدع��م جهود املعركة 
امل�شريية". وتابعت، "على و�شائل االعام تقدمي اداء وخطاب 
اعام��ي وطني يكون معينا و�ش��احا فعاال من ا�ش��لحتها التي 
�ش��يكون ل��ه االهمية الق�ش��وى والقدرة يف امل�ش��اهمة لتحقيق 
االنت�ش��ار الن االع��ام ل��ن يق��ل اهمي��ة ع��ن اهمي��ة �ش��نوف 
اأ�شلحة". وكانت �ش��بكة االإعام العراقي وبالتن�شيق مع و�شائل 
اإعام حملي��ة، قد اأطلقت، )17 ت�ري��ن االأول 2016(، حتالف 

االإعام الوطني لدعم حترير مدينة املو�شل.
ويت�شمن التحالف اعتماد خطة اإعامية موحدة لتغطية حترير 
املدين��ة وتق��دمي كاف��ة اخلدم��ات الفنية وال�ش��حفية لو�ش��ائل 
االإع��ام، كم��ا يوؤمن التحالف غرفة عمليات م�ش��رتكة �ش��تعقد 

حتى التحرير النهائي للمدينة.

بغداد ـ حسين رزاق

يبدو ان املحنة هي التي 
توحد ال�صفوف، ويقوي 

االوا�صر بني اأبناء ال�صعب 
الواحد، وهم يت�صدون 

للتحديات، فبعد ع�صرات 
املحاوالت لتحقيق امل�صاحلة 

الوطنية، والوحدة، التي 
ف�صلت بتحقيق التالحم على 

امل�صتوى الذي يطمح اليه 
ال�صارع العراقي والعقالء 

من ال�صا�صة، جاءت عمليات 
املو�صل لتطرح نف�صها كاأكرث 

االأ�صباب دعوة للوحدة.

تظاهر ما ال يقل عن 300 من 
خريجي الكليات واملعاهد، 

قرب ديوان حمافظة الب�صرة 
للمطالبة بتوفري فر�ص 

عمل لهم يف �صركات القطاع 
اخلا�ص، وخا�صة النفطية 

منها، وطالبوا احلكومة 
بوقف تدفق العمالة من خارج 

املحافظة.

بدء أعمال تأهيل تقاطع سوق الشيوخ ـ العكيكة

وزير التربية يوجه باستئناف العمل في مبنى تربية كركوك

المباشرة بتوزيع مادة النفط األبيض بين األسر النازحة في أربيل

خريجون عاطلون يتظاهرون وسط البصرة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم

بغداد � متابعة :  اأعلن النائب االأول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي، بدء اأعمال 
اإعادة تاأهيل تقاطع �ش��وق ال�ش��يوخ � العكيكة والذي تنفذه بلدية ق�ش��اء �شوق 
ال�شيوخ بجهود ذاتية. وقال الدخيلي يف بيان �شحفي، ان "بلدية ق�شاء �شوق 
ال�ش��يوخ با���رت باأعمال تاأهي��ل واإك�ش��اء التقاطع الرابط بني مركز الق�ش��اء 
وناحي��ة العكيك��ة وال��ذي يع��اين من ع��دم ال�ش��يانة واملتابعة ب�ش��بب االأزمة 
املالي��ة وغي��اب املوازنة الكافية لتنفيذ امل�ش��اريع يف املحافظة " . واأو�ش��ح 
ان "بلدية الق�شاء اعتمدت على الواردات املالية ل�شنة ٢٠١٦ للقيام بعدد من 
امل�شاريع املهمة يف الق�شاء وا�شتثمار اجلهود الذاتية واآليات ومعدات البلدية 
الإجناز العمل" . واأ�شاف اأن "طول ال�شارع بلغ نحو )٤٧٠٠( م2 ويربط طريق 
ه��ام للو�ش��ول اإىل مناطق جن��وب النا�رية " ، م�ش��رًيا اإىل " احلاجة الإكمال 
امل�ش��اريع احليوي��ة املتعلقة بالط��رق يف املحافظة بعد توق��ف االأعمال فيها 
نتيجة الظروف املادية ال�ش��عبة التي تع�شف بالبلد " . وا�شار الدخيلي اىل اأن 
"االعتماد على واردات البلديات حل ترقيعي ال يرتقي اإىل م�ش��توى الطموح، 
ولك��ن احلكوم��ة املحلية جلاأت اإلي��ه وفق �ش��وابط حمددة ملوا�ش��لة االأعمال 
وتاأهيل بع�س امل�شاريع الب�شيطة حلني انفراج االأزمة التي األقت بظالها على 

الواقع االقت�شادي واخلدمي يف املحافظة".

بغداد � متابعة: وجه وزير الرتبية حممد اقبال، با�شتئناف العمل يف ا�شاح 
وتعمري ما دمره التنظيم يف مبنى تربية كركوك.

وق��ال بيان للرتبي��ة ، ان "وزير الرتبية حممد اإقبال عمر اطلع على االأ�رار 
الت��ي حلقت مببنى مديرية تربي��ة كركوك جراء االعت��داءات االإرهابية التي 
ا�ش��تهدفتها"، مع��ربا ع��ن" اأ�ش��فه ل��اأذى الذي طالها ب�ش��بب تنظي��م داع�س 

االإرهابي".
وا�ش��اف اإنه "وجه ب�رعة ا�شاح وتعمري ما دمره املجرمون، واالطمئنان 
اإىل �ش��امة حمتويات البناية، ومبا ي�ش��اهم يف �رعة ع��ودة الدوام فيها"، 
م�ش��يدا ب���" دور االجه��زة االأمني��ة يف الق�ش��اء عل��ى املهاجم��ني وحماي��ة 

املحافظة من تنفيذ خمططات االإرهابيني".
واك��د وزي��ر الرتبية عل��ى" املوا�ش��لة امل�ش��تمرة م��ع الك��وادر الرتبوية يف 
املحافظة واتخاذ كافة القرارات التي ت�شب يف �شاحلهم وتلبي طموحهم".

بغ��داد � متابع��ة: با���رت وزارة الهج��رة واملهجرين وبالتن�ش��يق مع غرفة 
عملي��ات اقليم كرد�ش��تان و�ركة توزي��ع املنتجات النفطي��ة بتوزيع مادة 
النف��ط االأبي���س ب��ني اال���ر النازحة يف خمي��م بحركة يف منطق��ة عنكاوه 

مبحافظة اربيل.
 وقال م�ش��وؤول ق�ش��م املمثلي��ات يف االقليم حمم��د اأياد احل�ش��يني يف بيان 
�ش��حفي، اأن "ممثلي��ة ال��وزارة يف اربي��ل قامت الي��وم بتوزيع م��ادة النفط 

االأبي�س وب�شعة )200( لرت لكل عائلة نازحة".
وا�ش��اف اأن "توزيع مادة النفط االبي�س �شمل )300( عائلة نازحة �شاكنة 

يف خميم بحركة الذي تقطن فيه )850( ا�رة نازحة".
 وا�ش��ار احل�ش��يني اىل ان "التوزيع �شي�ش��تمر خ��ال االأيام القادمة ل�ش��مول 
كاف��ة العوائل النازحة بالوق��ود واملتواجدة يف حمافظة اربيل واق�ش��يتها 

ونواحيها والقرى التابعة لها"

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ــ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اأق��ام ف��رع نقابة ال�ش��حفيني يف حمافظة 
وا�ش��ط، جمل���س ع��زاء عل��ى روح م�ش��ور 
قناة ال�ش��ومرية ال�ش��هيد علي ري�شان الذي 
ا�شت�شهد خال تغطية معارك ال�شورة �شمن 

قاطع القيارة يف حمافظة نينوى.
نقاب��ة  ف��رع  اإن  مطل��ع،  م�ش��در  وق��ال 
اأق��ام  وا�ش��ط  حمافظ��ة  يف  ال�ش��حفيني 
جمل�س عزاء على روح ال�ش��هيد علي ري�شان 
بح�ش��ور حمافظ وا�شط مالك خلف ووادي 
ورئي���س جمل���س املحافظة م��ازن الزاملي 

وهياأة ال�شياحة واالآثار وجامعة وا�شط.
نقاب��ة  ف��رع  رئي���س  اأك��د  جانب��ه،  م��ن 
ال�ش��حفيني يف وا�ش��ط �ش��عد حمود، خال 
اخلط��اب  "وح��دة  اأن  الع��زاء،  جمل���س 
االإعامي �شاهمت ب�ش��كل كبري باالنت�شار 
يف املعركة"، معترباً اأن "نقل اأم�ش��اث اأواًل 

باأول قطع الطريق على املت�شيدين باملاء 
العكر".

يذك��ر اأن م�ش��ور قن��اة ال�ش��ومرية " عل��ي 
ري�ش��ان "ا�شت�ش��هد، يوم ال�ش��بت، بر�شا�س 
قنا�س خال تغطية معارك ال�ش��ورة �شمن 

قاطع القيارة يف حمافظة نينوى.

نقابة الصحفيين في واسط تقيم مجلس عزاء على روح الشهيد علي ريسان
بغداد ـ متابعة 

توزيع الوجبة الثانية من المنح 
المالية لذوي شهداء الكرادة

األنواء الجوية: طقس 
غائم جزئي والحرارة 

تسجل 35 ْم


