
توقعت هياأة العامة للأنواء اجلوية والر�صد الزلزايل، 
اأن يك��ون الطق���س غائما جزئيا اىل غائم مع فر�ص��ة 
لت�ص��اقط اأمط��ار ي�ص��احبها انخفا���س يف درج��ات 

احلرارة.
وذك��رت الهي��اأة يف بي��ان، اإن "املنطق��ة ال�ص��مالية 
يكون الطق�س فيها غائما جزئيا اىل غائم مع فر�ص��ة 
لت�ص��اقط زخات مطر خفيفة ب�صبب تاأثرها مبنخف�س 

جوي من �رشق تركيا".
واأ�ص��اف، "اأما املنطقتني الو�ص��طى واجلنوبية يكون 
الطق�س فيها �ص��حوا مع بع�س القطع من الغيوم كما 
يت�ص��اعد الغبار خلل النهار ب�صبب تاأثرهما بامتداد 
مرتف��ع جوي من �ص��مال تركي��ا". وتابع البي��ان، اأن 
"درجات احلرارة تنخف�س يف املنطقة ال�صمالية عدة 
درجات ع��ن يوم اأم�س وت��راوح العظمى بني )-15
25( ْم، ويف املنطقة الو�صطى تنخف�س عدة درجات 
عن ي��وم اأم�س وت��راوح العظمى ب��ني )29-24( ْم، 
ويف املنطق��ة اجلنوبي��ة تنخف�س ب�ص��ع درجات عن 

يوم اأم�س وتراوح العظمى بني )33-29( ْم".
وب��ني، اأن "الرياح على العموم تكون �ص��مالية غربية 
خفيفة اىل معتدلة ال�رشعة )20-10( كم/�س تن�ص��ط 

احيانًا )40-30( كم/�س".

اعل��ن م���رشف الرافدي��ن ، ع��ن ا�ص��تئناف العمل 
باإط��لق اال�ص��تمارة االلكرونية اخلا�ص��ة مبنح 
�صلفة الع�رشة مليني دينار ملوظفي دوائر الدولة 

وعلى موقعه االلكروين.
وق��ال املكت��ب االعلمي للم���رشف يف بيان، ان 
"امل�رشف حدد موعد ملء اال�ص��تمارة اخلا�ص��ة 
مبنح ال�ص��لفة بدءاً من ال�صاعة الثانية ظهرا لغاية 
ال�ص��اعة اخلام�صة ع�رشا ليت�ص��نى للجان املعنية 
ف��رز ا�ص��ماء املتقدمني وفقا لل�ص��وابط القانونية 

املعلنة �صابقا".
واأ�ص��ار اىل "ان��ه يتوج��ب عل��ى املوظف��ني الذين 
يتقا�ص��ون رواتبه��م عرب البطاق��ة الذكية وجوب 
مل��ئ حقل رق��م البطاقة الذكي��ة حتى يتم �رشف 
ال�ص��لفة له��م وبخ��لف ذل��ك تك��ون اال�ص��تمارة 

مرفو�صة". 
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وكان��ت اأكرثية اليه��ود يف الع��راق يتمركزون يف 
بغداد واملو�صل والب�رشة وكركوك واأربيل ودياىل 
واحلل��ة وبع�س امل��دن العراقي��ة االأخ��رى وكانوا 
ي�صتقرون يف قلعة كركوك واملناطق القريبة منها. 
وت�ص��تهر مدين��ة كرك��وك بالكث��ر م��ن املواق��ع 
التاريخي��ة واالأثري��ة الت��ي عا�س فيه��ا اأقوام كرث 
واأ�ص��هموا يف اإثراء تاريخ املدينة ولهم مدار�س يف 

املدينة ما زالت قائمة اىل اليوم.
وف��ق ذلك يقول مدي��ر عام تربي��ة كركوك فرحان 
ح�ص��ني �ص��الح يف حدي��ث �ص��حفي، اإن "حمافظة 
كركوك فيها عدد من املدار�س التاريخية املنت�رشة 
يف االأحي��اء القدمية، خا�ص��ة قرب قلع��ة كركوك، 
وهي ما زالت �صاخ�ص��ة حتى اليوم وت�صتخدم من 

قبل اإدارات املدار�س وكوادرها الربوية".
ويو�ص��ح �ص��الح، اأن "تلك املدار�س تع��د جزء من 
تراث وتاريخ وحقب ح�صارية متعاقبة مرت على 
كرك��وك وتبقى خال��دة يف ذكرى اأه��ل املحافظة 
ومكوناتها الذين تعاي�صوا باأخوية، ومنها مدار�س 

اليهود".
اأم��ا اأ�ص��تاذ التاري��خ يف حمافظ��ة كرك��وك عب��د 
الرحم��ن عل��ي ق��ال ، اإن "كركوك تع��د واحدة من 
اأهم املدن التاريخية"، مو�ص��حا اأن "اليهود الذين 
كانوا جزء من هذه احل�ص��ارة لهم عدة �ص��واخ�س 

ومنها مدار�صهم".
وتاب��ع عب��د الرحم��ن، اأن "بناي��ة اآخر مدر�ص��ة ما 
زال��ت موجودة، ه��ي املدر�ص��ة اليهودي��ة الواقعة 
يف حي امل�ص��لى قرب جامع مل عابد"، الفتا اىل 
اأن "وزارة الربي��ة قام��ت خلل ال�ص��نوات الثلثة 
املا�ص��ية بهدم جمموعة من تلك املدار�س لغر�س 
بن��اء مدار���س جدي��دة مبواقعها ولك��ن اأي بناء مل 

يحدث وبقت ار�صًا جرداء لغاية يومنا هذا".
وي�ص��ر عبد الرحم��ن، اىل اأن "اأه��م مدار�س اليهود 
ح��ي  يف  اليهودي��ة  املدر�ص��ة  ه��ي  كرك��وك،  يف 
امل�صلى تاأ�ص�صت يف العام 1815 ميلدية وجميع 
معلميه��ا وطلبته��ا كان��وا م��ن اليه��ود ومدر�ص��ة 
اليان�س تاأ�ص�ص��ت ع��ام 1913 ومدر�ص��ة ثالثة يف 
قلعة كركوك"، مبينا اأن "اليهود تركوا املدينة يف 

خم�ص��ينيات القرن املا�صي وهناك عقارات كانوا 
ميتلكونها ومتت م�ص��ادرتها م��ن قبل احلكومات 

ال�صابقة التي حكمت البلد".
وكان ممث��ل الديانة اليهودية يف اإقليم كرد�ص��تان 
العراق �ص��رزاد مام�ص��اين دعا، االأربعاء )25 اأيار 
2016(، اىل ���رشورة اإنهاء ما اأ�ص��ماه ب�"العي�س 
االإجب��اري" مع الع��راق، فيما اأ�ص��ار اىل اأن احلكم 
يرغب��ون  اأنه��م ال  اأثب��ت  العراق��ي  "العرب��ي" يف 

بالعي�س مع غرهم من االأقليات.
يذك��ر اأن اليه��ود يف تاريخ الع��راق املعا�رش كان 
اأغلبه��م ي�ص��كنون امل��دن، وكانت فئ��ة قليلة منهم 

ت�ص��كن الري��ف، وترك��زت يف ريف �ص��مال العراق، 
امل��دن  اأ�صا�ص��ي يف  ب�ص��كل  الع��راق  يه��ود  �ص��كن 
الرئي�ص��ية مثل بغ��داد والب�رشة واملو�ص��ل، وكان 
لهم وج��ود رئي�ص��ي يف العديد من امل��دن االأخرى 
مث��ل ال�ص��ليمانية واحلل��ة والنا�رشي��ة والعم��ارة 
والديوانية والعزير والكفل واأربيل وتكريت وحتى 
النجف التي احتوت على حي لليهود �صمي ب�"عكد 
اليهود" وغرها من املدن، و�ص��اهم هوؤالء اليهود 
يف بن��اء الع��راق حي��ث كان اأول وزي��ر مالي��ة يف 
احلكوم��ة العراقي��ة ع��ام 1921 يهودي��ًا ويدعى 

�صا�صون ح�صقيل. 

استعدادا للزيارة األربعينية.. تشكيل غرفة عمليات لتنفيذ آليات تهيأة المواكب الحسينية الستقبال الزوار
ب��ل انه��ا تعدت ذل��ك لتت�ص��ل باالأربع��ني، فتت�ص��ل بعد ذاك 
بتاري��خ االإن�ص��ان ككل، وه��ي وبح�ص��ب اخت��لف الروايات، 
اأنبثق��ت م��ن اول زائر زار ق��رب االإمام احل�ص��ني )ع(، اأو عودة 
ال�ص��بايا من ال�ص��ام اإىل املدينة مرورا بكربلء احلزن، فخلَق 
ه��ذا املرور حالة من ات�ص��ال احلزن الواع��ي، كما يروى عن 

االإمام ال�صجاد )ع( ووقوفه على م�صهد قبور كربلء.
وباالأم���س اعلن��ت وزارة النف��ط، عن ت�ص��كيل غرف��ة عمليات 

لتنفيذ اليات جتهيز املواكب احل�صينية.
واف��اد بي��ان لل��وزارة، ، ان��ه" ا�ص��تنادا اىل توجيه��ات وزير 
النفط جبار علي ح�صني اللعيبي، زار مدير عام �رشكة توزيع 
املنتجات النفطية علي املو�ص��وي، حمافظة النجف اال�رشف 
واطل��ع على ا�ص��تعدادات ف��رع ال�رشكة يف املحافظ��ة لتلبية 
احتياجات املواكب احل�ص��ينية، ا�صافة اىل ت�صخر البا�صات 

لنقل الزائرين، تزامنا مع قرب مرا�صم زيارة االربعني".
 وا�صاف ان" املو�صوي عقد اجتماعا مو�صعا مع ادارة الفرع 

ناق�س خلله اال�ص��تعدادات وال�ص��بل الكفيل��ة لتقدمي وتوفر 
املنتجات النفطية اىل املواكب بان�ص��يابية عالية خلل ايام 

الزيارة".
 واكد املو�ص��وي انه" مت ت�ص��كيل غرفة عمليات لتنفيذ اليات 
جتهي��ز املواك��ب احل�ص��ينية وللمواطن��ني عموم��ا ولغر���س 
املتابعة والتن�ص��يق ب��ني املحافظات واجله��ات املعنية من 
اجل حتقيق ان�صيابية عالية يف جتهيز الوقود ، باالإ�صافة اىل 
ت�صكيل جلان من كافة فروع �رشكة توزيع املنتجات النفطية 
يف املحافظ��ات كرب��لء- النج��ف- الديواني��ة- بغ��داد- 
بابل- وا�صط- املثنى - ذي قار - مي�صان- الب�رشة، والتي 
�صينطلق منها الزائرين املتوجهني اىل كربلء املقد�صة وذلك 
لغر�س متابعة توفر املنتجات النفطية للمواكب احل�ص��ينية 

واالليات، واحلر�س بعدم ح�صول اي ارباك يف ذلك".
  وتاب��ع البيان ان" املو�ص��وي التقى املرجع الديني ال�ص��يخ 
ب�ص��ر ح�صني النجفي ثم املرجع الديني ال�صيخ حممد ا�صحاق 
فيا���س، والتق��ى جنل املرج��ع الدين��ي الكبر ال�ص��يد حممد 
�ص��عيد احلكيم، م�صتعر�صا امامهم دور وزارة النفط يف توفر 

امل�ص��تقات النفطية ونق��ل الزائرين بالبا�ص��ات، دعما منها 
لنجاح مرا�ص��م الزي��ارات املليونية وخا�ص��ة يف حمافظتي 
النجف اال�رشف وكربلء املقد�ص��ة و ف�صل عن توفر الوقود 

للمناطق املحررة من دن�س االرهاب".
الوزي��ر  اهتم��ام  عل��ى  اثن��وا  الديني��ة  ان" املراج��ع  وزاد   
واهتمامه��م  متابعته��م  وعل��ى  ال��وزارة  يف  وامل�ص��وؤولني 
الكبري��ن يف توفر املنتج��ات النفطية للمواكب احل�ص��ينية 
امل�ص��اركة يف مرا�صيم زيارة االربعني واجلهود املبذولة من 
قب��ل كوادر ال�رشكة الت��ي ال تتوانى عن تق��دمي اخلدمات يف 

املدن املقد�صة".
 يذكر اأن العتبة العبا�ص��ية وبالتن�ص��يق مع العتبة احل�ص��ينية 
املقد�ص��تني وبالتن�ص��يق مع جميع الدوائر االمنية واخلدمية 
يف املحافظ��ة بداأت بوترة ت�ص��اعدية من ن�ص��اط تن�ص��يقي 
متمي��ز لتوف��ر جمي��ع اخلدم��ات املطلوب��ة لت�ص��هيل مهم��ة 
الزائري��ن الوافدين اىل كرب��لء املقد�ص��ة الأداء زيارة االمام 
احل�ص��ني )ع( وهن��اك خط��ة مو�ص��وعة جلمي��ع الن�ص��اطات 
وباخل�ص��و�س اجلان��ب االمني وهناك تن�ص��يق وا�ص��ح وهذا 

لي���س جديد، فهذا التن�ص��يق يف كل عام يكون ما بني اق�ص��ام 
حف��ظ النظام يف العتبتني وبالتن�ص��يق مع ف��وج قوة حماية 
احلرم��ني م��ع قي��ادة العملي��ات لل�رشط��ة واجلي���س وهناك 
تن�ص��يق عايل يف هذا املجال من ناحية الو�صع على االر�س 

ومن ناحية اجلانب املعلوماتي واالمن.
ي�ص��ار اىل ان االأربعني ه��و اليوم الع�رشون من �ص��فر والذي 
يواف��ق مرور 40 يوم على مقتل االإمام احل�ص��ني بن علي بن 
اأبي طالب عليه ال�ص��لم  يف معركة كربلء، وبح�ص��ب بع�س 
الروايات فقد قامت ال�ص��يدة زينب بنت علي واالمام علي بن 
احل�ص��ني ال�ص��جاد وبرفقة االأيتام واأطفال احل�صني اإىل اأر�س 

كربلء لزيارة قرب احل�صني يف االأربعني.
ويعت��رب م��ن اأه��م املنا�ص��بات عند امل�ص��لمني ال�ص��يعة حيث 
تخ��رج مواك��ب الع��زاء يف مث��ل ه��ذا الي��وم ويتواف��د مئات 
االآالف م��ن ال�ص��يعة من كاف��ة اأنحاء الع��امل ويقوم املليني 
من الزوار باحل�صور اإىل كربلء م�صيًا على االأقدام باأطفالهم 
و�ص��يوخهم من مدن العراق البعيدة حامل��ني الرايات تعبراً 

ع��ن الُن�ص�رة.

اعداد ـ الجورنال 

املتتبع اجلاد مل�سرية العطاء 
احل�سيني، يجد ان ثمار هذه 
النه�سة تتجدد بتعدد فحوى 

الفكر النه�سوي الإن�ساين 
وعطائه الأ�سيل، وخطواته 

النبيلة، كانت العاطفة احلقة، 
اأحد اأركان التثبيت اجلاد 

لهذه ال�سعلة على مدى احلقب 
التاريخية، فلم يخبو منار 

هذه النه�سة يف ليلة العا�سر 
من حمرم احلرام، اأو الأيام 

التي تلي تلك الليلة.

قبل عقود من ال�سنوات كانت 
اليهودية ديانة لها اأتباعها 

املن�سهرين يف املجتمع 
ب�سفتهم مواطنني عراقيني، 

ولهم عاداتهم وتقاليدهم 
وطقو�سهم اخلا�سة، لكنهم 

الآن باتوا من حكايات الرتاث 
ومل يتبق منهم اإل اأطالل 

واآثار، واحلديث عنهم يف 
الغالب مثري للح�سا�سية. 

باخرة الطاقة التركية تغادر موانئ البصرة

الهجرة تعلن حصول موجة نزوح جديدة من المناطق المحررة ضمن عمليات نينوى

افتتاح ورشة قانونية بحقوق الطفل ومبادئ حقوق االنسان في ذي قار

»المدارس اليهودية«.. رموز مستمرة في كركوك لديانة انقرضت بالعراق

بغ��داد � متابع��ة: اأعلنت �رشكة املوان��ئ العراقية ، عن مغ��ادرة باخرة الطاقة 
الركي��ة )power ship ( )Dogan pay( املتخ�ص�ص��ة يف انتاج الطاقة 
الكهربائية ميناء ابو فلو�س )ر�ص��يف اال�ص��مدة( يف حمافظة الب�رشة اق�ص��ى 
جن��وب الب��لد. وق��ال املتح��دث با�ص��م املوان��ئ العراقي��ة امنار ال�ص��ايف يف 
بي��ان ،ان��ه "بع��د ان كان��ت را�ص��ية فيه منذ اأع��وام غ��ادرت الباخ��رة الركية 
باجتاه البحر، بعد انتهاء عقد ا�ص��تقدامها". واأ�ص��اف انه "ق��د رافقت الباخرة 
ال�ص��احبتان املثنى وال�صاحلية ا�ص��افة الأدالء بحريني عراقيني لتجاوز قناة 
�ص��ط العرب حلجم الباخرة الكبر مل�صاعدتها باالأبحار االآمن ومغادرة مياهنا 
االقليمية ب�ص��لم". وت�ص��هد العلقات العراقية – الركي��ة خلفات كبرة على 
خلفية تواجد القوات الع�ص��كرية الركية بالقرب من مدينة املو�ص��ل يف الوقت 
ال��ذي تطال��ب فيه احلكوم��ة العراقية متمثلة برئا�ص��ة الوزراء بان�ص��حاب تلك 
الق��وات، وكذلك و�ص��ف جمل�س الن��واب العراقي القوات الركي��ة بانها "قوات 
حمتل��ة" وطالب بخروجها ب�ص��كل فوري ، فيما ت�رش تركي��ا على اإبقاء قواتها 

بالقرب من مدينة املو�صل.

بغداد � متابعة: اعلن وزير الهجرة واملهجرين جا�ص��م حممد اجلاف ، عن ح�ص��ول 
موج��ة ن��زوح جديدة م��ن املناطق املح��ررة �ص��من عمليات حترير نين��وى. وقال 
اجل��اف يف بي��ان ، ان "الوزارة ا�ص��تقبلت ونقل��ت اليوم اكرث من ثلث��ة اآالف نازح 
م��ن مناطق نين��وى اىل خميماتها يف اخلازر وديبكة وزيلكان وجدعة". وا�ص��اف 
ان "719 منه��م نزحوا من قريت��ي كوكجلي وبرطلة ومت نقلهم وايوائهم يف خميم 
ح�ص��ن �ص��ام يف ناحية اخل��ازر ٣٧كم �رشق املو�ص��ل و269 نازحا م��ن منطقتي 
ق��راج واحلويج��ة مت ايواوؤه��م يف خميمات ديبكة التابعة لق�ص��اء خممور ا�ص��افة 
اىل 1585 نازح��ا م��ن مناطق ابو جربوع ون��اروان وبع�ص��يقة اىل خميم زيلكان 
و450 نازحا من ناحيتي ال�ص��ورة والنمرود اىل خميم جدعة يف ناحية القيارة". 
وا�ص��ار اجلاف اىل ان "اع��داد النازحني من مناطق حمافظ��ة نينوى ومنذ انطلق 
عمليات حتريرها بلغت 19528 الف نازح، الفتا اىل ان فرق الوزارة توزع بينهم 

امل�صاعدات االن�صانية واالحتياجات ال�رشورية حال و�صولهم املخيمات".

بغداد � متابعة: افتتح النائب االول ملحافظ ذي قار عادل الدخيلي، الور�صة القانونية 
بحقوق الطفل ومبادئ حقوق االن�ص��ان للحد من ظاهرة جنوح االحداث التي تنفذها 
منظم��ة انه��ر لتعليم حقوق االن�ص��ان بدعم من منظم��ة اليوني�ص��ف ورعاية احلكومة 

املحلية يف ذي قار .
واك��د الدخيل��ي يف بيان ،  "حاج��ة  االأحداث اإىل قنوات اآمنة ي�ص��تطيعون من خللها 
التعب��ر بحرية عن ال�ص��واغل املتعلقة بهم من خلل التوعية امل�ص��تمرة ا�ص��افة  اىل 
تعزي��ز ق��درات العامل��ني يف جم��ال ال�ص��حة والتعلي��م  وال�رشط��ة واالخ�ص��ائيني 
االجتماعي��ني وكثري��ن اآخرين مم��ن يتفاعلون مع االطفال ب�ص��كل منتظم عن طريق 
التحفيز و�ص��قل املهارات واعطائهم �صلطة رقابة انتهاكات حق االأطفال يف احلماية 
واال�صتجابة لها. وعلينا ان ال نتجاهل قدرة االأ�رش واملجتمعات كعن�رش هام يف بناء 

البيئة املنا�صبة للأطفال".
واأ�ص��ار اىل ان "الت��زام احلكومة باح��رام وحماية حقوق الطفل والوف��اء بها هو من 
العنا�رش اال�صا�ص��ية  امللقاة على عاتقهم وعلى ال�ص��عيد الوطني فان اهتمام و�صائل 
االع��لم وم�ص��اركة منظمات املجتم��ع املدين يف  تفعيل ق�ص��ايا حمايه الطفل تعمل 

على تعزيز بيئة ر�صينة حتافظ عليهم من االنتهاكات املتكررة".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

 اك��دت جلنة التحقي��ق ب�رشقة مطار الب���رشة النيابية 
، ح��دوث حادث��ة �رشق��ة املطار ب�ص��كل فعل��ي ، وفيما 
اأو�ص��حت بان نتائج التحقيق �ص��تعلن يف وقت قريب ، 
اأعلنت العثور على بع�س ال�صاحنات واملواد امل�رشوقة 

من قبل قيادة عمليات الب�رشة .
وق��ال ع�ص��و اللجن��ة النائ��ب ع��ن حمافظ��ة الب���رشة 

م��ازن امل��ازين ، ان " جمل�س النواب العراقي قد �ص��كل 
جلن��ة حتقيقي��ة ب�ص��اأن حادثة �رشق��ة مط��ار الب�رشة 
وتتك��ون اللجنة م��ن خمتلف ممثلني الكتل ال�صيا�ص��ية 
ع��ن الب���رشة" ، م�ص��راً اىل ان " حادث��ة �رشقة املطار 
ق��د حدث��ت ب�ص��كل فعلي وال �ص��حة للأنب��اء التي نفت 
وقوعها". واأو�صح املازين ان " نتائج التحقيق �صتعلن 
يف وقت قريب حيث �ص��ت�رشع اللجنة يف عمليها قريبًا 
لغر�س التو�صل اىل اجلهات التي نفذت تلك العملية" ، 

مبينًا باأنه " مت العثور على بع�س ال�ص��احنات واملواد 
امل�رشوقة من قبل قيادة عمليات الب�رشة".

وكان فى جمل�س حمافظة الب�رشة، ال�صبت )29 اأكتوبر 
2016(، تعر���س مطار املحافظ��ة الدويل اإىل هجوم 
م�ص��لح واحتجاز العنا���رش االأمنية في��ه، فيما بني ان 

مطار الب�رشة حتميه اأربع جهات اأمنية.
كانت و�ص��ائل اعلم ق��د نقلت خرباً عن م�ص��ادر يفيد 
ان ع�رشة �ص��احنات كبرة مدعومة مبجموعة م�ص��لحة 

ال��زي  ي�ص��تقلون �ص��يارات رباعي��ة الدف��ع ويرت��دون 
الع�ص��كري اقتحم��وا مط��ار الب���رشة ال��دويل وقي��دوا 
الوطن��ي  واالأم��ن  واال�ص��تخبارات  ال�رشط��ة  عنا���رش 
وقام��وا بالدخول اىل مبن��ى املطار ومدرجه وتوجهوا 
اىل املخ��ازن وقاموا ب�رشقة معدات ثقيلة موجودة يف 
املط��ار الب�رشة الدويل، م�ص��رة اىل ان من بني املواد 
التي �رشقة رافعات و�صفلت ومولدات طاقة كهربائية 

ف�صل عن العديد من اأجهزة التربيد

لجنة تحقيقية: مطار البصرة سرق بالفعل والنتائج ستعلن قريبًا
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