
ن��زح اأكرث م��ن 68 األف �صخ���ص من مدين��ة املو�صل يف 
�صم��ال الع��راق من��ذ ب��داأت الق��وات العراقي��ة عملياته��ا 
الع�صكري��ة ال�صه��ر املا�صي ال�صتعادة املدين��ة من تنظيم 
داع�ص االإرهابي، بح�صب ما اأعلنت االأمم املتحدة الثالثاء. 
وارتف��ع ع��دد النازح��ن ب�صكل ملح��وظ خ��الل االأ�صبوع 
املا�ص��ي م��ع توغل الق��وات العراقي��ة اإىل عم��ق املدينة 
املكتظ��ة. ومل ت�ص��ل اأع��داد النازحن بع��د اإىل التوقعات 
الت��ي اأعلن��ت قب��ل الهج��وم. وق��ال مكت��ب االأمم املتحدة 
لتن�صيق ال�ص��وؤون االإن�صانية يف بيان اإن هناك "68550 
م���ردا حاليا يف حاجة اإىل م�صاع��دة اإن�صانية". واأو�صح 
املكت��ب االأمم��ي ان اال�صتجاب��ة االإن�صاني��ة للهجوم الذي 
االأول/اأكتوب��ر  ت�ري��ن   17 يف  اجلهادي��ن  �ص��د  ب��داأ 
ازدادت وتعق��دت، يف ظ��ل االحتياج��ات املتنوعة لفئات 
خمتلفة م��ن املدنين. واأ�صاف، االحتياج��ات االإن�صانية 
كبرية بن العائالت النازحة داخل املخيمات وخارجها، 
وال�ص��كان الذي��ن يعانون م��ن و�صع �صع��ب يف املناطق 
التي مت��ت ا�صتعادتها، باالإ�صافة اإىل االأ�صخا�ص الفارين 

من القتال العنيف يف مدينة املو�صل.

اأعلن��ت ال�صلطة الق�صائية االحتادي��ة، الثالثاء، اأن 
حماك��م الب��الد نظ��رت خ��الل �صهر ت�ري��ن االأول 
املا�صي بدع��اوى 13190 �صخ�صًا موقوفًا، فيما 
اأك��دت االإف��راج ع��ن نح��و 9000 منه��م مل تثب��ت 

اإدانتهم مبا ن�صب اإليهم.
املتح��دث با�ص��م ال�صلط��ة الق�صائي��ة عب��د ال�صتار 
بريقدار قال يف بيان، حماكم البالد اأفرجت خالل 
�صه��ر ت�رين االأول املا�صي عن 8972 موقوفًا مل 
تثب��ت اإدانتهم مبا ن�صب اإليه��م، مبينا اأن "جمموع 
ما مت النظر فيها خالل ال�صهر ذاته بلغت 13190 

دعوى".
واأ�ص��اف بريقدار،8294 موقوفًا مت االإفراج عنهم 
خالل مرحلة التحقيق، فيما مت اإخالء �صبيل البقية 
خالل مرحل��ة املحاكمة، والذين مت اإخالء �صبيلهم 

عن تهم اإرهابية بلغ عددهم 411.
 15 الق�صائي��ة االحتادي��ة، يف  ال�صلط��ة  واأعلن��ت 
�صباط 2016 عن ح�صم مكاتب التحقيق الق�صائي 
يف عم��وم العراق %96 من الدع��اوى املعرو�صة 
اأمامه��ا، وفيم��ا اأ�ص��ارت اإىل اأن جترب��ة املكات��ب 
حقق��ت جناح��ات كب��رية، ك�صف��ت عن وج��ود نية 

ال�صتحداث املزيد منها خالل املدة املقبلة.
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 وم��ن اأه��م االخت�صا�ص��ات واأكرثه��ا تفاع��ال م��ع 
حركة الدول��ة واحلكومة وموؤ�ص�صاته��ا ذات الطابع 
اجلامع��ات  واأ�صبح��ت  والدبلوما�ص��ي،  ال�صيا�ص��ي 
تع��رف بعل��م ال�صيا�ص��ة كعل��م اأو ف��رع م��ن العلوم 
االجتماعي��ة واالإن�صاني��ة منذ نهاية الق��رن التا�صع 
ع�ر، وتر�صخ هذا االعراف باإن�صاء كل من املدر�صة 
احل��رة للعل��وم ال�صيا�صي��ة يف باري�ص ع��ام 1872 
ومدر�ص��ة لن��دن لعل��م االقت�ص��اد وال�صيا�ص��ة، وق��د 
تاأكدت اأهمي��ة هذا العلم باعتماده كمادة للتدري�ص 
يف اجلامع��ات االأوروبية ب�صف��ة عامة واجلامعات 
االأمريكي��ة ب�صف��ة خا�ص��ة. كم��ا كان الع��راق م��ن 
اوائل الدول العربي��ة التي قامت بتدري�ص هذا العلم 
وكان��ت جامع��ة بغ��داد ه��ي اأوىل اجلامع��ات التي 
قامت بتدري�ص هذا التخ�ص�ص يف البالد العربية، اإذ 
مت تاأ�صي���ص ق�صم العلوم ال�صيا�صية يف جامعة بغداد 
ع��ام 1959 وكانت ثمرته تخريج اأعداد كبرية من 
املتخ�ص�ص��ن يف العل��وم ال�صيا�صية م��ن العراقين 

ومن العرب واالأجانب.
هذا التاأريخ امل�رق يواجهه املئات من املتخرجن 
م��ن كلي��ات العل��وم ال�صيا�صية يف جامع��ات بغداد 
طاب��ور  يف  يتوزع��ون  وامل�صتن�ري��ة  واملو�ص��ل 
العطل��ة امل�صتدمي ، ومن املع��روف للقا�صي والداين 
اأن يف الع��راق جي�ص��ًا م��ن املتخرج��ن العاطل��ن 
ع��ن العم��ل ،و ال توج��د اإح�صائي��ات ر�صمي��ة ع��ن 
عدد العاطل��ن يف العراق ، لك��ن اإح�صائية �صدرت 
ع��ن منظم��ة االأمم املتح��دة �صابق��ا ، ق��درت ن�صبة 
العاطل��ن ع��ن العم��ل بنح��و %30 م��ن القادرين 
علي��ه، وهن��اك العدي��د م��ن املوؤ���رات ت��دل عل��ى 
وج��ود ا�صعاف هذه الن�صبة ، لك��ن باملقابل بع�ص 
التخ�ص�ص��ات قد ي�صتطيع خريجوه��ا ايجاد فر�صة 
للعمل تتعلق بدرا�صتهم ، والبقية يعملون يف خارج 

اخت�صا�صاتهم . 
يق��ول املحامي حممد كرمي، عم��ل اخلريجن بعيدا 
ع��ن اخت�صا�صاته��م �صي��وؤدي اإىل ه��در يف املوارد 
الب�ري��ة واملالية، فاالأموال الكبرية التي تخ�ص�ص 
للجامع��ات وللمعاه��د يف �صبي��ل اإكم��ال الط��الب 
لدرا�صته��م تعد هدرا للمال الع��ام الأنها تذهب دون 

فائ��دة الن ما يدر�ص لط��الب اجلامعات ال يعملون 
به ، ولهذا يج��ب ان تخ�صع هذه العملية )ا�صتحداث 
جامع��ات جديدة( اىل درا�صة بعي��دة املدى، واإال ما 
الفائ��دة م��ن اأف��واج طلبة يحمل��ون �صه��ادات وهم 
فائ�ص��ون ع��ن احلاج��ة؟ اأن ما ميي��ز خريجي كلية 
العل��وم ال�صيا�صي��ة هو عدم وج��ود موؤ�ص�صة او دائرة 
او حت��ى حقل معروف وحم��دد ي�صتوع��ب اعدادهم 
فمعظمه��م ال يعرف��ون اي طريق ي�صلك��ون ، �صلوان 
�صلم��ان تخ��رج قب��ل اكرث م��ن 3 �صنوات م��ن كلية 
العل��وم ال�صيا�صية من جامع��ة بغداد ، وحمل �صلوان 
�صهادت��ه بيديه وراح يط��رق اأب��واب وزارات الدولة 
ال  لك��ن  الر�صمي��ة،  و�صب��ه  الر�صمي��ة  وموؤ�ص�صاته��ا 
حي��اة مل��ن تن��ادي . ودائما هن��اك اأجوب��ة جاهزة 
)لي���ص لدين��ا �صاغ��ر( و)لدينا فائ���ص( و)املالك ال 
ي�صم��ح(، وكان اأكرث االأ�صباب رف�ص��ا وحرية هو اأن 
اخت�صا�صه ال يتنا�صب مع عمل هذه املوؤ�ص�صات وال 
يق��دم اأي فائ��دة لها، مما ا�صط��ره اإىل �صلوك طريق 
اآخ��ر بعيدا ع��ن اخت�صا�ص��ه . يقول �صل��وان : عملت 
باملطاع��م وبب�صطيات بغ��داد اجلديدة حتى �صاقت 

بي ال�صب��ل وذهبت اإىل �صلك ال�رطة منت�صبا لكن مل 
ا�صتط��ع اأن ادخ��ل يف الدورات الت��ي تنظمها وزارة 
الداخلية لتخريج �صباط �رطة الن معظم الدورات 

ال تطلب خريجي العلوم ال�صيا�صية .
 ع��الء ال�صامرائي خريج اآخ��ر ان�صم اىل �صلوان لكن 
باجلي���ص العراق��ي بعد ان وقف حمت��ارا ماذا يفعل 
ب�صهادت��ه الت��ي ق�ص��ى �صن��وات يحل��م باحل�ص��ول 
عليه��ا ، يعتق��د ع��الء ان تكثي��ف االخت�صا���ص يف 
الكلي��ة انطالقا من املرحل��ة االوىل وحتى االخرية 
ق��د يعو�ص م��ا يفتقر الي��ه هذا التخ�ص���ص من قلة 
فر���ص العمل ، فرمب��ا االخت�صا�صات الدقيقة تفتح 
جم��االت عمل او�ص��ع وي�صتطيع املتخ��رج ان يعمل 
يف اك��رث من دائ��رة او موؤ�ص�صة بدال م��ن اقت�صارها 
على عدد معن ، كما ان خريجو اليوم يختلفون عن 
خريج��ي االأم�ص، اختالفا كبريا ولع��ل طلبة العقود 
املا�صي��ة، كان��وا يدخل��ون اجلامعة وه��م مرتاحو 
الب��ال، الن هن��اك م��ن ي�صم��ن له��م فر���ص العمل 
يف �ص��وء االخت�صا���ص، وال�ص��ك يف ه��ذا فالدول��ة 
ت�صتطيع توظيف اجلميع اما االآن فهذا غري موجود.

كلمة العراقيين الواحدة قلبت الطاولة على اتهاماتها الزائفة 
الشرق األوسط تتنصل من تقريرها ..

�صخ��ط �صعبي ع��ارم اجتاح االأو�ص��اط ال�صعبي��ة واحلكومية اأدى اىل 
تراجع �صحيفة ال�رق االو�صط عن تقريرها الذي ن�ر �صباح االحد 
ب�ص��اأن حتذي��ر اممي من حم��ل غري �رعي يف كرب��الء تدعي فيه ان 
حاالت حمل غري �رعي حدثت اثناء احياء مرا�صيم زيارة اربعينية 
االم��ام احل�صن )ع(، حيث بين��ت ان املعلومات التي ا�صتندت عليها 
يف تقريره��ا كان��ت مغلوط��ة، معلن��ة انه��ا ا�صتغن��ت ع��ن خدمات 

مرا�صلها يف العراق بعد نقله معلومات غري �صحيحة 
مواطن��ون طالبوا احلكوم��ة العراقية باإتخاذ موق��ف حازم واغالق 
اي مكت��ب لل�صحيف��ة يف الع��راق ومقا�صاتها وحماكم��ة ال�صحفي 

�صاحب اخلرب بتهمة اخليانة العظمى
كم��ا اأعلن االحت��اد العربي لالإعالم االلك��روين يف العراق، االثنن، 

عن اإقامة دعوى ق�صائية ب�صبب اخلرب امل�صيء للعراقيات.
وذك��ر بيان لالحتاد ،اإنه اأوعز اىل اأمان��ة ال�صوؤون القانونية باإقامة 
الدع��وى الق�صائية �صد جري��دة ال�رق االأو�صط وحم��رر اخلرب الذي 
ا�صاء للعراقي��ات.  وطالب املكتب التنفيذي، بح�ص��ب بيانه، االأمانة 
العامة لل�صوؤون القانونية، ب���اأن تت�صمن الدعوى التعوي�ص املادي 

واملعنوي وتقدمي االعتذار.
 كم��ا اأ�صتهج��ن املر�ص��د العراق��ي للحري��ات ال�صحفية، م��ا ن�رته 
ال�صحيفة ،وت�صمنه اإ�صاءة بالغة للمجتمع العراقي من خالل الطعن 
ب���رف الن�ص��اء العراقيات، اللوات��ي ميار�صن طقو�ص��ًا دينية، داعيا 
احلكومة العراقية اىل اتخاذ االإجراءات القانونية من خالل الق�صاء، 

اأو التي يراها منا�صبة للرد على تلك االفراءات.
م��ن جانبه��ا ا�صتع��دت اللجن��ة القانوني��ة لتن�صيقية بغ��داد للحراك 
املدين/م�صتم��رون، واملتمثل��ة باملحامية امل ال�صاج��ر واملحامي 
ح��ارث املوزاين، برفع دع��وى ق�صائية �صد �صحيفة ال�رق االو�صط 

لن�ره��ا معلوم��ات خاطئة مت�ص ���رف وكرام��ة العراقين وتهن 
�صعائرهم الدينية املهيبة. واثار اخلرب حفيظة الكثري من ال�صيا�صين 
وال�صخ�صيات الدينية والكتاب ، رئي�ص الوزراء حيدر العبادي طالب 
�صحيفة ال�رق االو�صط بتقدمي اعتذارها لل�صعب العراقي على خلفية 
التقرير الذي ن�رته يف عددها اليوم والذي ا�صاء لزوار االربعينية.

وذكر املكتب االعالمي لرئي���ص الوزراء يف بيان، ان التقرير امللفق 
ال��ذي ن�رته ال�صحيف��ة ي�صكل ا�ص��اءة لل�صعب العراق��ي الذي يقاتل 
وي�صح��ي بخ��رية ابنائ��ه دفاع��ا ع��ن االر���ص �ص��د تنظي��م داع�ص 
االرهاب��ي، وعلي��ه فاإننا نطالب هذه ال�صحيف��ة واجلهة املالكة لها 
بتق��دمي اعت��ذار لل�صع��ب العراق��ي على التقري��ر ال�صي��ئ امللفق الذي 

كذبته منظمة ال�صحة العاملية.
وا�ص��اف ويف الوق��ت ال��ذي ندع��و اىل االبتع��اد ع��ن ن���ر االخبار 
امل�صلل��ة والتحري�صي��ة ، ف��اإن الع��راق يحتف��ظ بحق��ه يف مقا�صاة 

ال�صحيفة املذكورة وفق اال�صول والقوانن املعمول بها.
م��ن جهت��ه، ا�صتنكر مكت��ب رئي���ص جمل�ص الن��واب �صلي��م اجلبوري 
يف بي��ان له، الت�ريح��ات التي ن�رتها اأحد ال�صح��ف العربية من 
خ��رب ملفق مغر���ص ال ا�صا�ص له من ال�صحة، وال��ذي يت�صمن ا�صاءة 
وا�صح��ة ل���رف العراقي��ن، م�ص��ددا على ���رورة الت��زام االعالم 
مبعاي��ري املهني��ة واملو�صوعية، وعل��ى التثبت من �صح��ة االخبار 

وم�صادرها قبل ن�رها.
م��ن جانب��ه ادان رئي�ص جماع��ة علماء الع��راق ال�صي��خ خالد املال، 
باأ�صد العبارات التقرير الذي ن�رته �صحيفة ال�رق االو�صط، مطالبا 
جمي��ع املوؤ�ص�ص��ات االإعالمي��ة ومنظم��ات املجتمع امل��دين والقوى 

الوطنية بوقفة �صد هذه الهجمة.
بينما انتقد زعيم التيار ال�صدري ال�صيد مقتدى ال�صدر، التقرير الذي 
ن�رت��ه جريدة ال�رق االأو�صط ، موؤك��داً ان هذه اجلريدة حتت رعاية 
ال�صعودي��ة٬ فهل ن�صيت ال�صعودية انها الدولة االإ�صالمية االأوىل بعدد 

امللحدين فيها٬ ام نذكرها بهيئة االأمر باملعروف .

كم��ا طالب رئي�ص احتاد ال�صحفين الع��رب موؤيد الالمي، مبقا�صاة 
�صحيف��ة ال���رق االو�ص��ط ال�صعودي��ة، م�صتنك��را اال�ص��اءة اىل زوار 
اربعيني��ة االمام احل�ص��ن.  ويف ال�صياق ذاته كت��ب ال�صاعر العراقي 
�صع��الن �ريف، اأف�صل م��ا ح�صل هو اأن العراقي��ن مل يهملوا اخلرب 
و�صن��وا حملة جاءت بنتائج �ريعة: اأ�صدرت منظمة ال�صحة تكذيبًا 
ثم حذفت اجلريدة اخلرب ون�رت ت�صحيحًا. وحكوميا �صدر بيان من 
رئا�ص��ة الوزراء واآخر من رئا�صة اجلمهورية. هذه �صابقة لن تن�صاها 
ال���رق االأو�صط ولو كررها العراقيون م��ع االأخبار الكاذبة االأخرى 
الت��ي تن�رها ه��ذه اجلريدة وغريها م��ن و�صائل االإع��الم العدائية 
لفّكر مالكو هذه ال�صحف والف�صائيات وحمرروها األف مرة قبل اأن 
يفربك��وا االأخبار �صد الع��راق، ا�صت�صهلوا التلفيق �ص��د العراق الأنهم 
يعرفون اأن العراق ال يرّد.  وتابع ، يفر�ص اأال يتوقف االأمر عند هذا 
احل��د ويجب موا�صل��ة احلملة وحث اجلهات الر�صمي��ة العراقية على 
مقا�صاة اجلريدة اأمام الق�صاء الربيطاين. واأن تتكرر احلملة �صد اأي 

و�صيلة اإعالم معادية متار�ص الكذب والتلفيق �صد العراق.
م��ن جانبه نفى معد فيا�ص ال�صحفي العراق��ي العامل يف �صحيفة 
ال���رق االأو�صط كتابته للق�صة قائال مل ول��ن اأكتب مثل هذه الق�صة 
)التافه��ة( الت��ي ت�صيء الأخوت��ي واأهلي ، واأ�صتق��ال حمزة م�صطفى 
بع��د ان طالب ال�صحيفة باالإعالن عن ا�صم املرا�صل الذي كتب اخلرب 

املفربك
مدني��ون م��ن الديواني��ة انظ��م اليه��م اخرون م��ن العا�صم��ة بغداد 
وحمافظ��ات اخ��رى ب��داأوا بجم��ع تواقي��ع لل�صغ��ط عل��ى احلكومة 
العراقي��ة لرف��ع دع��وة ق�صائية �ص��د ال�صحيف��ة ، موؤكدي��ن على ان 

املو�صوع ال يتعلق بطائفة معينة اأمنا هو �رف العراق باأكمله.
عل��ى �صعيد مت�ص��ل كتب ال�صاعر واالإعالمي عل��ي وجيه :  مليارات 
عمالق��ة اأنفقتها احلكومات العراقي��ة املتعاقبة، دون تاأ�صي�ص جدار 
�ص��د لالإع��الم العربي املن��اوئ للتجرب��ة العراقية، و�ص��ار باإمكان 
ال���رق االأو�ص��ط وما �صواها م��ن مواخري، خلخل��ة اأّي و�صٍع تبتغيه 

داخل العراق. 
- يف كل بل��د م��ن البل��دان التي ت�صته��دف العراق، األ��ف ملف قابل 
لالإث��ارة، القمع يف ال�صعودي��ة والبحرين على راأ�صه��ا، لكننا نكتفي 
ب�صب��غ القن��وات بح�ص��ب اآيديولوجيته��ا، دون اأن يت��م رّد ال�ص��اع 

�صاعن لهذه املوؤ�ص�صات.
 - ل��و اأّن ال�صيا�صي��ن العراقي��ن حّولوا جيو�صه��م االإلكرونية التي 
ت�صته��دف بع�صه��م البع���ص، اإىل ا�صته��داف اخللي��ج خ�صو�ص��ًا، يف 
توير وفي�صبوك باالأقل، لكان هناك خوٌف �صديد من �صاأنه اأن يجعل 

االآخرين يعيدون نظرهم با�صتهدافهم العراقين!
من جانب اخر علق الكاتب احمد �صعداوي على ن�ر ال�صحيفة للخرب 
قائ��ال، اخلرب ينحدر بال�صحيف��ة اىل م�صتوى ال�صحف ال�صفراء التي 
تن���ر تقاري��را واأخباراً م��ن دون م�صادر، ومعلوم��ات ال اأ�صل لها، 

وخالية من معايري العمل ال�صحفي املهني.
وتاب��ع ، ل��و طلبت ال�صحيف��ة راأيي الإ�صافت��ه اىل تقرير مهني حول 
مو�ص��وع مماثل لقل��ت اأن اأي ان�صان ب�صيط يف العراق يعلم اأن حركة 
الزائري��ن العراقي��ن م��ن اجلنوب باجت��اه كرب��الء يف مو�صم زيارة 
االربع��ن ال تتيح ا�صاًل �صيئًا من هذا النوع. ال يوجد ا�صتقرار للزائر 
يف زحم��ة الزي��ارة، ي�ص��ل اىل ال�ريح ويوؤدي مرا�صي��م الزيارة ثم 
ي�ص��ارع اىل املغ��ادرة، وان الن�ص��اء يف الزي��ارة ل�ص��ن وحدهن، واأن 
التوا�ص��ل ب��ن االيراني��ن والعراقين رغ��م االخت��الط واالحتكاك 
يبقى حمدوداً ب�صبب حاجز اللغة، وبالقيا�ص الن�صبي فاأن اأي �صخ�ص 
يف ال�ص��ارع ل��و �صاألته لقال ل��ك اأن اإيران هي �ص��وق املتعة بالن�صبة 
للعراقي��ن ولي�ص العك���ص. واخلوف ا�صاًل هو م��ن انتقال االمرا�ص 
اجلن�صي��ة اىل العراق ب�صب��ب عدم عناية ال�صب��اب العراقين بو�صائل 

الوقاية املعتادة.
ول��و افر�صن��ا ان امل��راأة حملت، فكي��ف ا�صتطاعت منظم��ة ال�صحة 
العاملي��ة ان تع��رف ان ه��ذا احلمل �رع��ي ام ال ! ومت��ى حملت؟! .. 

اأ�صئلة اأمتنى ان يجيبها من كان م�صوؤوال عن هذا اخلرب.

إعداد ـ لميس عبد الكريم 

 بداأ الأمل بالتال�شي يومًا 
بعد يوم وحتولت ب�شمة 

الفرحة بالتخرج اإىل غ�شة، 
بعد ان اأدرك علي ان الكلية 
التي تخرج فيها لي�شت يف 

ح�شبان اأية موؤ�ش�شة عراقية، 
وكاأن طالبها يدر�شون كل هذه 
ال�شنوات من باب رفع العتب! 

كلية العلوم ال�شيا�شية هي 
اإحدى اأرقى الكليات يف العامل

ديالى تطالب الموارد المائية بالتدخل الفوري لمنع كارثة في المقدادية

النفط: اطفاء البئر رقم 72 في حقل القيارة

الهجرة:11 شاحنة مساعدات اغاثية للمدن المحررة في نينوى

خريجو العلوم السياسية يشكون: المناهج "تلقينية" وفرص عملنا شبه معدومة
بغداد � متابعة: طالب رئي�ص جمل�ص حمافظة دياىل علي زيد الدايني، الثالثاء، 
وزارة امل��وارد املائي��ة بالتدخ��ل الفوري ملن��ع كارثة تل��وح باالأفق يف ريف 
املقدادي��ة �صمال �رق ب عقوبة، موؤك��دا ان الكارثة اإذا ما ح�صلت �صتهدد ارواح 
االالف م��ن املدني��ن.  الدايني ق��ال، انه ار�صل كتبا ر�صمي��ة اىل وزارة املوارد 
املائية �رح فيها تفا�صيل التجاوزات اخلطرية على ارا�صي تبعد نحو 300م 
فق��ط من �صدة ال�صدور االأروائية يف ريف ق�صاء املقدادية )35كم �صمال �رق 
بعقوبة( والتي حتولت اىل مقالع للح�صى والرمل ب�صكل خمالف لكل ال�صوابط 
املعمول بها. وا�صاف الدايني، "ال�صوابط حددت منع وجود اي مقالع مل�صافة 
3كم عن ال�صدة"، م�صريا، �صعف تطبيق القانون واملتابعة ا�صهمت يف انتقالها 

اىل م�صافة قريبة جدا من ال�صدة ما قد يهدد بانهيارها يف اي حلظة.
وطال��ب رئي���ص جمل�ص دي��اىل وزارة امل��وارد املائي�ة بالتدخ��ل الفوري ملنع 
كارث��ة تل��وح باالأفق يف ريف املقدادية فيما لو انه��ارت بالفعل �صدة ال�صدور 
االروائية ، فاأن حياة الكثريين �صتكون على املحك ناهيك عما ي�صببه االنهيار 
م��ن عجز خط��ري يف النظام االأروائ��ي لي�ص يف ريف املقدادية ب��ل ي�صمل مدن 
رئي�صي��ة اخرى منها بعقوبة وبلدروز الن منظومة ال�صدة هي من توؤمن تنظيم 

تدفق املياه يف االنهر الرئي�صية.

اعلنت وزارة النفط، الثالثاء، عن اطفاء البئر رقم 72 يف حقل القيارة، مبينة انها 
تق��وم بتاأهيل املن�ص��اأت النفطية املت���ررة يف املحافظة واالإ���راع يف اإعادتها 
للعمل بالتزامن مع االطفاء.  وزير النفط جبار اللعيبي قال يف بيان، متكنت الفرق 
الفني��ة والهند�صي��ة ل�ركة نفط ال�صمال واجلهات ال�صان��دة لها من �ركات الوزارة 
والدفاع املدين من اإطفاء البئر 72 �صمن حقل القيارة النفطي يف حمافظة نينوى، 
م�صريا "اجلهد الفني والهند�صي للوزارة يوا�صل الليل بالنهار من اجل اطفاء جميع 
االب��ار الت��ي ا�صعله��ا تنظيم داع���ص االرهاب��ي". واأ�ص��اف اللعيبي ،ال��وزارة تقوم 
بالتزام��ن مع ه��ذه اجله��ود بتاأهيل املن�ص��اآت النفطي��ة املت���ررة يف املحافظة 
واالإ���راع يف اإعادتها للعمل. من جانبه قال املتحدث باإ�صم الوزارة عا�صم جهاد 
،الفرق الفنية والهند�صية للوزارة وباخلربة التي اكت�صبتها خالل ال�صنوات املا�صية 
قد متكنت خالل االيام املا�صية من اطفاء البئر 46 والبئر39 بوقت قيا�صي، الفتا  
"العم��ل ج��ار حاليا الإطفاء االب��ار املتبقية بعد ازالة العب��وات واالألغام التي مت 

زرعها من قبل التنظيم االرهابي يف حميط وروؤو�ص االآبار النفطية ."

اعلن��ت وزارة الهجرة واملهجرين، الثالثاء، اي�صال 11 �صاحنة حتمل م�صاعدات 
غذائية الأهايل املدن املحررة يف نينوى.

وذك��ر وكيل وزارة الهجرة واملهجرين جا�صم العطية يف بيان له، انه مت اي�صال 
11 �صاحنة حتمل م�صاعدات غذائية اىل اهايل احياء الزهراء والتحرير والزهور 

وقرى ناحية ال�صورة )الطا�صة ،تل ال�صوك ، ال�رتونيات(.
وا�ص��اف ان ف��رق ال��وزارة امليدانية با���رت بتوزي��ع امل�صاع��دات الأهايل تلك 
املناط��ق والت��ي يبع��د البع�ص منه��ا 500 م عن املع��ارك الدائرة ب��ن القوات 

االمنية تنظيم داع�ص االرهابي .
وا�ص��ار العطي��ة اىل ان ال��وزارة تعمل على اي�ص��ال امل�صاع��دات الغذائية الأهايل 

املدن املحررة جتنبا لنزوحهم جراء نق�ص الغذاء.
يذك��ر ان وزارة الهجرة قامت بتوزيع اآالف امل�صاعدات الغذائية الأهايل املناطق 

املحررة التي تعاين نق�صا حادا بالغذاء جراء فقدان االمدادات.

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اعلنت وزير االعمار واال�صكان والبلديات العامة 
اآن نافع او�ص��ي ، الثالثاء، جناح اخلطة اخلدمية 
يف حمافظة كربالء للزيارة االربعينية مب�صاركة 

نحو 2000 الية واكرث من 5000 عامل.
ا�صتنف��رت  ال��وزارة  بي��ان،  يف  او�ص��ي  وقال��ت 
كاف��ة اجلهود املمكن��ة من اأجل اجن��اح خطتها 

اخلدمي��ة الت��ي اأعدته��ا لتق��دمي اخلدم��ات على 
م��دار ال�صاعة طيل��ة فرة الزي��ارة لتوفري املياه 
ال�صاحل��ة لل���رب وجتهي��ز اأ�صح��اب املواك��ب 
احل�صيني��ة ومراقب��ة �صب��كات ال���رف ال�صحي 
ورف��ع النفايات التي جت��اوزت كميتها اأكرث من 
30،000 الف طن بواقع 2500 طن يوميًا عن 
طري��ق مديريت��ي البلدي��ة والبلدي��ات ملحافظة 

كربالء.

واأ�صاف��ت اإن "جن��اح اخلط��ة اخلدمية يع��د امراً 
ا�صتثنائي��ًا واجن��ازاً مهمًا لل��وزارة اذا ما قورن 
باالإمكانيات املحدودة ب�صبب قلة التخ�صي�صات 
املر�صودة لها �صمن املوازنة العامة للدولة."

واو�صحت وزي��رة االعمار واال�صكان والبلديات، 
ان عدد امل��الكات العاملة التي �صاركت باخلطة 
 3300 5580  عام��اًل  بواق��ع  اخلدمي��ة بل��غ 
عامل ملديريتي البلدية والبلديات يف املحافظة 

و1530 عام��اًل ملديري��ة ماء كرب��الء املقد�صة 
و750عاماًل ملديرية جماري كربالء.

وعل��ى �صعي��د مت�ص��ل بين��ت اأو�ص��ي، مت توزيع 
1050 حاوي��ة بال�صتيكي��ة حج��م 1100 ل��ر 
ع��ن طريق مديرية بلدية كرب��الء و175 حاوية 
بال�صتيكي��ة حج��م 660ل��ر عن طري��ق بلديات 
كربالء املقد�صة فيما مت توزيع 360.000 األف 

كي�ص نفايات طيلة ايام الزيارة.

البلديات: 2000 آلية وأكثر من 5000 عامل شاركوا بخطة األربعينية
بغداد ـ متابعة 

األمم المتحدة: أكثر من 68 ألف 
نازح من جراء معركة الموصل 

اإلفراج عن 9 آالف موقوف لم 
تثبت إدانتهم الشهر الماضي


