
اعلنت رئ��ص��ة اجلمهورية، ب�أن الرئي���س فوؤاد مع�صوم 
اأم��ر ب�إج��راء حتقي��ق ف��وري ب�ص���أن اأنب���ء حتدثت عن 
تعر���س اإعالم��ي اإىل اعتداء من قب��ل "عن��رص ملثمة" 
يف منطق��ة اجل�دري��ة، و�صط بغ��داد. وذك��رت الرئ��صة 
يف بي���ن، ، اإن "مع�ص��وم اأم��ر بفت��ح حتقي��ق ف��وري 
ب�ص���أن �صح��ة اأنب�ء اأف���دت بتعر�س اإعالم��ي يف قن�ة 
ف�ص�ئي��ة اإىل اعتداء ج�صدي يوم االثنني املوافق ال�31 
م��ن ت�رصي��ن االول، م��ن قب��ل عن����رص ملثم��ة، عندم� 
ك�ن متجه��� اإىل ج�مع��ة بغداد يف منطق��ة اجل�درية". 
وط�ل��ب مع�صوم، بح�صب البي�ن، ب�"مالحقة وحم��صبة 
مرتكب��ي اأي انته���ك للق�ن��ون ولكرام��ة اإي مواط��ن"، 
مدين��� "اأي اعتداءات على االإعالمي��ني وال�صحفيني اأو 
انته�ك�ت حلرية التعبري وحقوق ال�صح�فة واالإعالم". 
ودع��� الرئي�س، املواقع االإعالمي��ة التي ن�صبت احل�دث 
لعن��رص من فوج احلم�ية الرئ��صية اإىل "انتظ�ر نت�ئج 
التحقي��ق وجتنب كيل االته�م���ت واالإ�ص�ع�ت جزافً�"، 
ن�في� "وجود عن��رص م��ن حم�ية الرئي�س مع�صوم يف 

املوقع".

اأعلن��ت مكت��ب املفت���س الع���م ل��وزارة الرتبي��ة، ع��ن 
اإع���دة اأك��ر من ملي���ر دين���ر كمب�ل��غ م�صتحقة بذمة 
املدار���س االأهلية. وذك��ر املكتب يف بي�ن ، اإنه "اأو�صى 
ب��صرتج���ع مبل��غ ق��دره )1،897،812،500 ( ملي�ر 
وثم�من�ئ��ة و�صبعة وت�صع��ون ملي��ون وثم�من�ئة واثن� 
ع�رص اإلف وخم�صم�ئة دين�ر"، مبين� اأن "ذلك املبلغ هو 
ع��ن قيمة مب�لغ م�صتحقة بذمة املدار�س االأهلية مل تتم 

املط�لبة به� من قبل اجلهة املعنية يف الوزارة".
واأ�ص���ف البي�ن، اأن "املكتب �ص��كل فريق عمل تدقيقي 
ق���م مبراجع��ة عم��ل التعلي��م االأهل��ي مب� يخ���س فتح 
املدار���س االأهلية ومدى مط�بقته� لل���رصوط واإيف�ءه� 
ب�لتزام�ته��� امل�لية املقررة وف��ق الت�رصيع�ت الن�فذة 
جت���ه ال��وزارة". وا�ص�ر املكت��ب، بح�صب بي�ن��ه اىل اأنه 
"وجد من خالل الفريق التدقيقي اأن هن�ك �صعف كبري 

يف ا�صتيف�ء امل�ل الع�م امل�صتحق ل�ص�لح الوزارة
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 م��ن املوؤ�ص��ف ان تكون االإج�بة نع��م وان يكون مث�لن� 
هن��� ه��م " اأه���يل املو�ص��ل " م��� �صنتن�وله هن��� لي�س 
�رصب� من اخلي�ل او مب�لغ�ت الأث�رة الراأي الع�م واأمن� 
اح�ديث عن اأن��س ع��صوا هذه التجربة وانت�رص احلديث 

عنه� .. 
ت�صعرية ث�بتة 

 كل �صخ���س من��� اأن� واأ�رصتي دفع ع���رص ورق�ت اأي م� 
يع���دل األ��ف دوالر اأمريك��ي للمهربني، ثم��ن جلئن� من 
نواحي املو�صل اإىل احل��دود ال�صورية العراقية، لتنتهي 
رحلتن��� يف خميم اله��ول بريف احل�صك��ة �صم�ل �رصقي 

�صوري�.
ه��ذا م� ق�له اأحد الالجئ��ني من منطقة اجلقيفة الت�بعة 
ملدينة املو�صل �صم�يل العراق، والذي يقطن مع اأ�رصته 
يف خمي��م الهول من��ذ اأ�صبوع، بينم� دف��ع اآخرون مبلغ 
)500( دوالر اأمريك��ي وبع�صه��م االآخ��ر اأك��ر من األف 

دوالر بح�صب املهربني واملن�طق التي جل�أوا اإليه�،

 هوية املهربني
 هذه الرحلة حرم منه� الفقري ومن ال ميلك ثمن تذكرته� 
حيث بقي هن�ك ي�ص�رع املوت، واالآخر املوايل للتنظيم 

اخت�ر لنف�صه م�صرياً حمفوفً� ب�ملخ�طر.
حممد علي، ن���زح اآخر من اأطراف املو�صل، حتدث ،من 
مل ميل��ك ثم��ن التهريب بقي هن���ك يف نواحي املو�صل 
ويف املدينة، واأغلب ممن جل�أوا دفعوا معظم م� ميلكون 

من امل�ل للمهربني.
عن هوي��ة املهربني اإن ك�نوا من عن��رص تنظيم داع�س 
اأو مدني��ني عراقي��ني اأو �صوري��ني، اأردف حممد ،ال نعلم 
م��ن ك�نوا ب��ل هم جمموعة من املهرب��ني يعملون وفق 
�صبك��ة واح��دة، ومتواجدين على اجل�نب��ني من احلدود 

على اجل�نب االأول عراقي واالآخر �صوري..
 حي�ة املخيم�ت

 رف���س عبد اهلل اأيوب اأحد الالجئ��ني العراقيني تواجده 
واأ�رصت��ه يف املخيم حيث ›�صعوبة‹ احلي���ة املعي�صية، 

ون��صد احلكوم��ة العراقية واملنظم���ت املعنية بت�صيري 
�صوؤونه��م والعم��ل على حت�صني ظروفه��م احل�لية، فق�ل 
،ال نقب��ل ب�أن نق�ص��ي حي�تن� اليومي��ة يف املخيم واأن 
نك��ون ثمن ل�رصاع���ت ع�صكرية و�صي��صي��ة يف العراق، 
ونط�لب احلكومة العراقية بتخ�صي�س مب�لغ م�لية لن� 
ولي�س احلكومة ال�صورية حيث لن� حقوق يف نفط العراق 

ونط�لب به�.
 العوائل الكبرية

ام��� كرمي عل��ي فقد ابدى حزن��ه ال�صديد عل��ى م� ع�نى 
ه��و وع�ئلت��ه بع��د ان �ص�قت به��م ال�صبل كون��ه مكلف 
_ا�ص�ف��ة اىل ع�ئلت��ه_ بعوائ��ل اخوت��ه الذي��ن خرجوا 
م��ن املو�صل قبل االحداث ومل ي�صتطيع��وا العودة اليه� 
ب�صب��ب غلق الطرق ، لذلك ا�صبح املبلغ املطلوب خلروج 
تل��ك العوائل كبري جدا ال ميكن ت�أمين��ه ، ب�لت�يل بقيت 
اع���ين االمرين بني خط��ورة االو�ص���ع االمنية ، وبني 

عدم امك�نية جمع الب�لغ املطلوبة للمهربني.

متفوقون دراسيًا هربوا من "داعش" وتزاحموا بسوق عمل مكتظ في كركوك
م��ن متكن م��ن مغ�درة اأرا�صي نينوى كم��ن يح�صل على �صه�دة 
ميالٍد جديدة، فكيف اإذا ك�ن اأحدهم تفوق درا�صيً� رغم كل االأمل، 

وعينه ترنوا مل�صتقبل اأف�صل. 
عم��ر خل��ف عبد الق���در، فتى عراق��ي يبلغ من العم��ر 18 ع�مً�، 
ح�ص��ل عل��ى مع��دل %97 يف الف��رع العلم��ي للع���م الدرا�ص��ي 
اجل�ري، ومع اجتي�ح   تنظيم "داع�س" الذي مزق م�صتقبل اآالف 
ال�صب���ب، ه��رب عبد الق���در مع ع�ئلته م��ن بلدته��م االأم تلعفر، 
ون�ص��دوا اخلال���س ب�أي��ة و�صيل��ة، لي�صلوا اأخ��رياً اإىل م��ك�ن اآمن 
ن�صبي��ً�. يف كرك��وك، بداأ من ال�صفر وانطل��ق برحلة عمل م�صنية 
لتوفري لقمة العي�س وم�ص�ريف الدرا�صة املكلفة، لكن املوؤ�ص�ص�ت 

احلكومية لي�س له� دور يف م�ص�عدته بت�تً�.
"اأح��رزت مع��داًل يوؤهلن��ي لدخول كلية الط��ب، والنزوح مل يكن 
ع�ئق��ً� اأم���م االجته�د"، هكذا يق��ول عبد الق���در ، بينم� ينهمك 

ب�لعمل م��صكً� معوله ويح�ول حت��صي اأ�صعة ال�صم�س القوية. 
وي�صيف عبد الق�در، "نزحن� بعد دخول تنظيم داع�س اىل ق�ص�ء 

تلعف��ر تركن� كل �صيء وبداأن� من ال�صفر نبحث عن منزل يوؤوين� 
وك�ن حلم��ي ني��ل مع��دل يوؤهلني لدخ��ول كلية الط��ب، وهذا م� 
حققته يف االمتح�ن�ت االأخرية الع�م احل�يل بف�صل اهلل"، مبين� 

اأنه "يعمل االآن يف م�صتل لبيع النب�ت�ت والزهور".
ويثن��ي عبد الق���در على �ص�حب امل�صتل، وو�صف��ه ب�أنه "اإن�ص�ن 
رائع ي�ص�ع��ده"، مبين� اأنه "يتق��صى 15 األف دين�ر يوميً� يقوم 
يجمعه��� لتوف��ري امل���ل لدرا�صت��ي يف املرحل��ة االأوىل من كلية 

الطب".
اأم��� ح�صني البج���ري، ط�لب ن�زح اآخر يقط��ن كركوك التي نزح 
له��� من نين��وى، يجر عرب��ة خ�صبية ت�ص��م بني زواي�ه��� االأربع 
فواك��ه وخ�رص يوزعه� عل��ى اأ�صح�ب العرب���ت يف �صوق اخل�ن 
الكب��ري و�صط املح�فظة، بينم� يق��ول ، اإن "حي�ة الط�لب يف ظل 
االأو�ص���ع االإن�ص�ني��ة ال�صعب��ة تلخ�س م� فعل��ه جمرمو الع�رص 

داع�س وال�ص��صة الف��صدين �ص�رقي قوت ال�صعب". 
ويو�ص��ح البج�ري ب�لق��ول، "انقل احلمولة الواح��دة مق�بل األف 
دين���ر، واأكملت ع�م��ي الدرا�صي بتفوق واأعي��ل ع�ئلتي"، م�صريا 
اىل اأن "�ص�ح��ب املحل م��ن القومية الكردي��ة وي�ص�عده ب�مل�ل 

ويعل��م ظروف��ه امل�لي��ة".  ويط��ري البج���ري ب�صدة عل��ى اأه�يل 
كرك��وك، موؤكدا اأنهم "طيب��ون وا�صتقبلوه��م يف بيوتهم وفتحوا 

لهم كلي�تهم وتق��صموا لقمة العي�س معهم". 
ويلف��ت البج���ري اىل، اأن "املئ���ت م��ن طلب��ة الكلي���ت ب�ت��وا 
يزاحمون احلم�لني والع�ملني يف �ص�حة جتمع العم�ل بحثً� عن 

فر�صة عمل".
غياب حكومي 

الن��ص��ط يف منظم���ت املجتم��ع امل��دين احم��د خليل يق��ول، اإن 
"كرك��وك ا�صتقبل��ت نح��و ٧٥٠ األف ن�زح، بينه��م اأكر من ٢٠ 
األ��ف ط�لب من �صت ج�مع���ت، وهي االنب���ر والفلوجة وتكريت 
واملو�ص��ل ونينوى وتلعفر واحلمداني��ة"، مبين� اأن "�صوق العمل 
يف املح�فظة ي�صهد �صغطً� كبرياً مع هذا الكم اله�ئل من ال�صب�ب 

وغي�ب الدعم احلكومي". 
ويو�ص��ح خليل، اأن "منظمته وثق��ت ر�صميً� وجود اأكر من ١٠٠ 
األ��ف �ص�ب يبحثون ع��ن فر�س عمل"، مبين� اأن "دائرة العمل يف 
كرك��وك لي�س من �صالحي�ته� ت�صجي��ل اآالف الع�طلني من ب�قي 

املح�فظ�ت الأنه� ملزمة ب�صك�ن املح�فظة ح�رصاً". 

وت�ب��ع خلي��ل، اأن "جم�ل�س املح�فظ���ت واإداراته��� مل ي�ص�عدوا 
طلبة ون�زحي اىل كركوك ومل يفعلوا م�ص�ريع �صغرية ت�ص�عدهم 
يف توف��ري فر���س عم��ل �رصيع��ة"، موؤك��دا اأن "�ص��وق العم��ل يف 
كرك��وك م�ص���ب ب�لركود ب�صب��ب ارتف�ع معدل االأي��دي الع�ملة 

وقلة فر�س العمل". 
"اإيج���د حل��ول �رصيع��ة مل�صكل��ة  ويدع��و خلي��ل احلكوم��ة اىل 
الن�زح��ني عن طريق ت�أمني عودة �رصيع��ة ملدنهم كي يعمروه� 

وتعود احلي�ة اإليه�".
وك�ن رئي���س جمل���س كرك��وك ريب��وار الط�لب���ين دع���، ال�صب��ت 
)28 ت�رصي��ن الث���ين 2015(، جمل���س الن��واب اىل العم��ل عل��ى 
اإع���دة العوائ��ل الن�زحة ملن�طقه�، ع�زي� ال�صب��ب اىل عدم قدرة 
املح�فظ��ة عل��ى توف��ري احتي�ج�ته��م وحتم��ل "اأعب���ء م�لي��ة" 

فر�صت عليه�.
و�صه��د الع��راق اأكرب موجة ن��زوح يف ت�ريخه وذل��ك بعد �صيطرة 
عن��رص تنظيم "داع�س" على عدد من املدن واالأق�صية والنواحي 
يف غ��رب و�صم���ل الع��راق، قبل اأن تتمك��ن الق��وات العراقية من 

ا�صتع�دة ال�صيطرة على العديد من تلك املن�طق.

بغداد ـ متابعة 

بعد و�صول االآالف من 
النازحني اإىل كركوك، مت 

ت�صجيل عدد كبري من حاالت 
عمل طالب متفوقني يف مهن 

ب�صيطة لك�صب قوت عوائلهم، 
ما و�صع منظمات املجتمع 

املدين اأمام مهمة �صعبة 
ودفعها اىل العمل باأق�صى 

طاقتها لتعوي�ض غياب الدعم 
احلكومي لفتيان تقطعت بهم 

االأ�صباب.

كعادتها احلياة تن�صف من 
لديه اجلاه واملال وتبط�ض 
بكل قوتها على من ال ميلك 

ادنى �صبل العي�ض -وهذا هو 
نظامها املعروف- لكن ان يبقى 

هذا النظام �صائدا حتى يف 
احلك الظروف هذا ما يثري 

االأ�صتهجان حقا فهل يحظى 
بحياته من ميلك املال فقط ؟ 

وهل ا�صبح املال اليوم املعيار 
االأول لكرامة االأن�صان وحقه 

يف العي�ض ؟

تخصيص أراض إلنشاء وحدات سكنية لمتضرري 
العمليات العسكرية في األنبار

الهجرة : اطالق منح مالية ألكثر من 318 ألف أسرة نازحة

صرف مستحقات الوجبة األولى لمسوقي محصول 
الشعير العلفي لمزارعي نينوى

الحياة تمارس لعبتها المفضلة ..

أغنياء الموصل في بر األمان وفقراءها تحت نار الحرب!
بغ��داد � مت�بع��ة: اعلن حم�فظ االنب���ر �صهيب الراوي، ع��ن تخ�صي�س اأرا�صي 
الأن�ص���ء وح��دات �صكنية للمت�رصرين من العملي���ت الع�صكرية، مط�لب� اجله�ت 

املحلية والدولية ب�لتخ�صي�ص�ت الالزمة الإجن�زه�.
وذك��ر بي���ن ملكت��ب ال��راوي االإعالمي ، ان "حم�ف��ظ االنب�ر ط�ل��ب يف كت�ب 
موج��ه اىل �صندوق اع�دة اعم�ر املن�طق املت���رصرة من العملي�ت االره�بية، 
مبف�حت��ة الدول امل�نحة الإن�ص�ء وحدات ال�صكني��ة يف حم�فظة االنب�ر بطريقة 
البن���ء العم��ودي اجل�ه��ز، لت�أمني ال�صكن للفئ���ت الع�جزة ع��ن توفري امل�أوى 
املن��ص��ب له���"، م�ص��رياً اإىل "ت�أييد املركز امل�ص��رتك للتن�صي��ق والر�صد للطلب 
املق��دم من املح�فظ��ة". ولفت البي�ن اىل ان "املرك��ز االمن�ئي لالأمم املتحدة 
UNDP، اأك��د الدع��م الك�م��ل خلط��ط احلكوم��ة املحلي��ة يف دع��م الفئ���ت 
املت���رصرة، ومف�حتته الدول امل�نحة، لتخ�صي�س املب�لغ الالزمة الإجن�ز هذه 
الوح��دات ال�صكني��ة يف اأقرب وقت ممك��ن". واكد ال��راوي "اال�صتمرار يف اع�دة 
ت�أهي��ل جمي��ع املرافق ال�صحي��ة والتعليمي��ة واخلدمية يف عم��وم املح�فظة، 
ب�لتن�صي��ق م��ع اجله���ت املعني��ة يف احلكوم��ة املركزي��ة، واملجتم��ع الدويل، 

ل�صم�ن عودة اآمنة وم�صتقرة لعموم الن�زحني".

بغداد � مت�بعة: اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، عن اإطالق منح م�لية جديدة 
ل�318 األف و11 ع�ئلة ن�زحة م�صجلة �صمن ق�عدة بي�ن�ته�.

وق���ل الوزي��ر ج��صم حمم��د يف بي���ن ، اإن وزارت��ه "اأطلقت الوجبت��ني االأوىل 
والث�ني��ة م��ن الدفع��ة الث�ني��ة ملنح��ة 250 الف دين���ر للعوائ��ل الن�زحة يف 
جمي��ع حم�فظ���ت البالد". واأ�ص���ف حمم��د، اأن "الوجب��ة االوىل �صملت 254 
األ��ف و192ع�ئلة ن�زح��ة والث�نية �صملت 63 الف و819ع�ئلة ن�زحة مبنحة 
ال250 ال��ف دين�ر والت��ي ميكنه� ا�صتالمه� عن طري��ق البط�قة الذكية ابتداء 
م��ن الي��وم". واأو�صح، اأن "االأي���م القليلة املقبل��ة �صت�صهد انط��الق منح م�لية 

جديدة تب�ع� للعوائل الن�زحة".

بغ��داد � مت�بعة: اأعلنت وزارة الزراعة، �رصف م�صتحق�ت الفالحني واملزارعني 
م�صوقي حم�صول ال�صعري العلفي للمو�صم الزراعي 2013 � 2014، دعمً� منه� 

للقط�ع الزراعي يف حم�فظة نينوى.
وق���ل بي���ن للوزارة،اأنه "مت ح�صول املوافقة على ���رصف م�صتحق�ت م�صوقي 
حم�ص��ول ال�صع��ري العلفي - الوجب��ة االأوىل ملح�فظة نين��وى، حيث مت توجيه 
�رصك��ة م� بني النهري��ن الع�مة للب��ذور املب��رصة ب�رصف مب�ل��غ امل�صتحق�ت 

ومبوجب �صندات اخلزينة".
واأ�ص���ر اىل ان "ال���رصف يت��م مبوج��ب املعلوم�ت ال��واردة من جمل���س االأمن 
الوطني للفالحني واملزارعني امل�صمولني وفق �صالمة املوؤ�رصات االأمنية لهم"، 

م�صيفً� اأن "عدد امل�صمولني يف الوجبة االأوىل بلغ 34 م�صوقً�"

حقيبة 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ـ متابعة 

اعداد ـ لميس عبد الكريم 

اأعلن��ت �صعب��ة الرق�ب��ة ال�صحية يف قط���ع املركز ،  
الثالث���ء ، ع��ن " م�ص���درة واإتالف اأك��ر من )19( 
طن��َ� م��ن املواد الغذائي��ة واأكر م��ن )200( لرت من 
امل�رصوب�ت غري ال�ص�حلة لال�صتهالك الب�رصي خالل 
ال�صه��ر املن���رصم من الع���م احل���يل " ، ويف حني " 

ك�صف��ت ع��ن اإغ��الق )13( حم��ل خم�ل��ف لل���رصوط 
ال�صحي��ة " ، اأك��دت " فر���س غرام���ت م�لي��ة بنحو 
)1،700،000( دين���ر عل��ى )46( حم��ل جت���ري 
" . واأف���د مدير ال�صعب��ة ، الدكتور اأحمد في�صل عبد 
احل�ص��ني اإن " فرقن� الرق�بي��ة ال�صحية اأجرت خالل 
ال�صه��ر الف�ئت من الع�م احل���يل )19( جولة تفتي�س 
منف��ردة وم�صرتك��ة مع االأجه��زة االأمني��ة املخت�صة 

واملح���ل  االأ�ص��واق  يف  الغذائي��ة  امل��واد  ملت�بع��ة 
لال�صته��الك  �صالحيته���  م��ن  والت�أك��د  التج�ري��ة 
الب���رصي " ، واأ�ص���ف اإن " الف��رق �ص���درت واأتلفت 
)19،210( طن��ً� م��ن امل��واد الغذائي��ة و)202( لرت 
من امل�رصوب�ت غ��ري ال�ص�حلة لال�صتهالك الب�رصي ، 
واإن عملي��ة االإتالف جرت يف موق��ع الطمر ال�صحي 
وفق حم��رص ر�صمية وبح�ص��ور اأ�صح�ب العالقة ". 

وبنَي في�ص��ل " اأغلقن� خالل ال�صه��ر املن�رصم )13( 
حم��اًل للمواد الغذائي��ة خم�لفة لل���رصوط ال�صحية " 
، مو�صح��ً� اإن " غرام���ت م�لي��ة ُفر�ص��ت على )46( 
حماًل جت�ري��ً� بلغت قيمته��� )1،700،000( دين�ر 
" ، كم��� مت " اإ�صتيف���ء قراب��ة )17( ملي��ون دين���ر 
عن اأج��ور اخلدم�ت الت��ي تقدمه� الرق�ب��ة ال�صحية 
للمح�ل الع�مة واملع�مل الغذائية اخل��صعة له�"  . 

الرقابة الصحية في كربالء تتلف قرابة 19 طن من المواد الغذائية خالل الشهر المنصرم
كربالء/حامد كامل 

رئيس الجمهورية يوجه بفتح 
تحقيق فوري بأنباء تعرض 

صحفي إلعتداء جسدي

مفتش التربية يعيد أكثر من 
مليار دينار كمبالغ مستحقة 

بذمة المدارس األهلية


