
نف��ت وزارة ال�صح��ة، االربع��اء، خ��ر وف��اة ال�صحفية 
اجلزائري��ة “�صم��رة مواق��ي”، الت��ي ا�صيب��ت خ��ال 

تغطيتها ملعارك حترير املو�صل.
وذك��رت ال��وزارة يف بي��ان مقت�ص��ب، ان “خ��ر وفاة 

ال�صحفية اجلزائرية �صمرة مواقي عار عن ال�صحة”.
واك��دت ال��وزارة ان “مواق��ي تتمت��ع ب�صح��ة جيدة”، 
داعي��ة و�صائ��ل االع��ام اىل توخ��ي الدق��ة واحلذر من 

انت�صار االخبار الكاذبة.
بوف��اة  خ��راً  تناقل��ت  اع��ام  و�صائ��ل  ان  اىل  ي�ص��ار 
ال�صحفي��ة اجلزائري��ة التي ترق��د يف اح��د م�صت�صفيات 
بغ��داد، بعد تعر�صها الإ�صابة يف الراأ�س خال تغطيتها 
مع��ارك حترير املو�ص��ل. يذكر ان املرا�صل��ة اجلزائرية 
�صم��رة مواق��ي دادي املرافقة لفري��ق االعام احلربي 
ا�صيب��ت بر�صا���س قنا���س يف الراأ�س اثن��اء تغطيتها 
للمع��ارك بالق��رب م��ن تلعف��ر. ي�ص��ار اىل ان املرا�صلة 
احلربي��ة �صم��رة مواق��ي دادي وقف��ت مع الع��راق يف 
حرب��ه �ص��د داع�س وهددت م��ن قبل عنا���ر ارهابية 
ومنع��ت من الدخ��ول اىل بلدها كما ف�صل��ت البقاء يف 

العراق للعمل مع اعام احل�صد ال�صعبي.

اأعل��ن وزي��ر الهج��رة الكن��دي اأحم��د ح�ص��ن، اأن ب��اده 
�صت�صتقب��ل العام احلايل 1200 الجئ اأيزيدي من العراق 
تعر�ص��وا لا�صطهاد من قبل تنظيم داع�س، م�صرا اإىل اأن 

اإىل االأرا�صي الكندية. 400 �صبق وو�صلوا 
وق��ال ح�صن يف ت�ريح �صحف��ي، اإن “عمليتنا جارية، 
وخ��ال االأ�صهر االأخرة بداأ الجئون ممن جنوا من تنظيم 
داع���س بالو�ص��ول اإىل كن��دا”. واأ�ص��اف اأن “حكومتن��ا 
�صتعي��د توط��ن نحو 1200 ن��اج يف كن��دا، ممن هم يف 
حاج��ة، اإ�صاف��ة اإىل اأف��راد عائاته��م”.  واأو�ص��ح وزي��ر 
الهج��رة الكن��دي اأن “تركيز احلكومة من�ص��ب خ�صو�صا 
عل��ى الن�ص��اء االأيزيدي��ات والفتي��ات”، مبين��ا ان��ه “لقد 
اأظه��رت جهودنا اأن تنظيم داع�س ي�صتهدف عمدا الفتيان 
اأي�ص��ا، هذا هو ال�صبب يف اأنن��ا ن�صاعد على اإعادة توطن 
جمي��ع االأطفال الذين جنوا من التنظيم االرهابي”. واأكد 
ح�ص��ن اأن “الناجن ي�صل��ون اإىل كندا على منت رحات 
جتارية ومبعدل خا�صع لل�صيطرة، بطريقة ال ت�صبح فيها 
اأجه��زة اال�صتقبال والدع��م لدينا م�صغوطة، على غرار ما 

تعلمناه يف خطتنا ال�صتقبال الجئن �صورين”.
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ومع "ال�صن��وات العجاف" بعد انخفا���س اأ�صعار النفط 
كادت االأح��ام اأن تتب��دد، ل��وال ا�صتم��رار تخ�صي�صات 
الدرجات الوظيفية يف املوازن��ات ال�صنوية، وموا�صلة 
دفع رواتب املوظفن واملتقاعدين وامل�صمولن ب�صبكة 
الرعاي��ة االجتماعية، لكن جاء العام 2017 ليجه�س 

هذه االأحام الب�صيطة بل اخلجولة. 
الثاث��اء ،بداًل من اأن يعمل جمل�س الن��واب على اإيجاد 
حل��ول واقعي��ة الأزم��ة البطال��ة وا�صمح��ال القط��اع 
اخلا���س وتوق��ف امل�صاريع، بداًل من ذل��ك خرج علينا 
مق��رر اللجن��ة املالي��ة النيابي��ة اأحم��د حم��ه ر�صي��د، ، 
ليخرن��ا اأن املوازنة يف وزارات ودوائر الدولة، وحتى 
يف ح��ال وجودها ك�"حر على ورق" فلي�س االحتادية 
للع��ام 2017 ،ال تت�صم��ن ا�صتح��داث وظائ��ف جديدة 
على امل��اك الدائم هناك تخ�صي�ص��ات مالية تقابلها. 
"الع��راق يعي���س حالة م��ن الرتهل والت�صخ��م ً وقال 
ر�صي��د، وكاأن��ه يك�صف ���را وظيفي"، غر اأن��ه تنا�صى 
اأن "الرته��ل" احلقيقي هو يف الروات��ب املليونية التي 
يتقا�صاها هو و"رفاقه" يف الرملان وحيتان الف�صاد 
التي "ا�صتولت" على ث��روات البلد وموازناته. واأ�صاف 

"حتى التعيينات املركزية على الوزارات كوزارة النفط 
وغره��ا، ال ميكن للوزارة تعي��ن موظفن، اإذ ال توجد 
تخ�صي�صات لها، والوزارة ال ت�صتطيع فعل ذلك، ملمحًا 
اإىل اأن "هذا االأمر قد ي�صتمر ل�صنوات"، م�صرا هذا العام 
مع��دة م��ن قبل احلكوم��ة االحتادية ومق��رة على اأن ال 
يكون فيها وظائف جديدة". قبل اأن يعلن مقرر اللجنة 
املالي��ة النيابية خره هذا، خ��رج املئات من خريجي 
املعاهد النفطية، يف تظاه��رة اأمام مبنى وزارة النفط 
احتجاج��ًا على تاأخر تعييناتهم على ماكات الوزارة، 
موؤكدي��ن اأن تعيناته��م املفرت���س اأن تك��ون مركزي��ة 
ولكنه��م مل ي�صملوا، منوهن اإىل اأن تعيينهم يكون على 
���ركات متويلها ذاتي وال حتتاج ملوازنة، وهذا يعني 

عدم �صمولهم بقرار اإيقاف التعين.
وق��ال مهن��د حمم��د، اأح��د اخلريج��ن امل�صارك��ن يف 
النفطي��ة  املعاه��د  خريج��ي  "تعي��ن  اإن  التظاه��رة، 
�صن��ة  خريج��ي  نح��ن  ولك��ن  مرك��زي،  الع��راق  يف 
2016/2015 الدرا�صي��ة، مل يت��م تعيينن��ا اإىل االآن، 
يف ح��ن مت تعين خريجي ال�صن��وات ال�صابقة مبا�رة 
ف��ور تخرجه��م". واأ�ص��اف اأن "حج��ج ال��وزارة بع��دم 

�صدور اأمر التعين، هو عدم اإقرار املوازنة"، معترا اأن 
"هذه احلجة غر �صحيحة، واأن تعييناتنا تكون على 
���ركات اأ�صا متويلها ذاتي وال حتتاج ملوازنة، وهذا 
يعن��ي ع��دم �صموله��م بقرار اإيق��اف التعي��ن"، وا�صفا 

وعود امل�صوؤولن ب�"التخدير ".
وك�ص��ف حمم��د اأن �صب��ب خروجه��م اىل التظاه��رة هو 
ورود اأخب��ار تفي��د ب��اأن املعني��ن يف وزارة النف��ط ال 
يعرون مل�صكلتهم اأي اأهمية وال يجدون لهم حا، وهذا 
ما اأثار حفيظتهم وملطالبة بتظاهرات وكذلك اعت�صام 
مفت��وح م��ا مل يت��م تعيينهم. وم��ن اجلدي��ر بالذكر، اأن 
العدي��د من �صغ��ار امل�صوؤول��ن واملوظفن يف خمتلف 
ال��وزارات اأك��دوا يف منا�صبات عدة للعدي��د من و�صائل 
االإع��ام املحلي��ة، اأن "تعين موظفن ج��دد اأو تثبيت 
موظف��ي العقود املوؤقتة على امل��اك، مل يتوقف خال 
ال�صهر املا�ص��ي". واأ�صاف��وا اأن "الوا�صطات و�صما�رة 
التعيينات والذين ه��م بطبيعة احلال تربطهم عاقات 
وطي��دة بكبار امل�صوؤولن يف ال��وزارات اأ�صبحوا املاذ 
الوحيد اأمام العاطلن عن العمل واخلريجن، وموظفي 

العقود املوؤقتة"

ق��ررت ال�رك��ة العام��ة لات�ص��االت والريد 
اخلط��وط  �رائ��ح  بي��ع  ا�صع��ار  تخف ي���س 
 2000 الا�صلكي��ة الوط ني��ة لي�صب��ح ال�صع��ر 
الف��ا دينار فقط بدال م��ن ال�صعر ال�صابق البالغ 
) 10 ( ع���رة االف دين��ار وياتي ه��ذا القرار 
ل�صال��ح املواطن ��ن من اجل تق��دمي اخلد مات 

االت�صالية لهم با رخ�س اال�صعار ودعم ال�س
رائ��ح االجتماعية م��ن ذوي الدخ��ل املحدود 
وال ط��اب مبختلف م�صتوياته��م التعليمية يف 

املعا هد واجلامعات.
وقال مدير ع��ام ورئي�س جمل�س ادارة ال�ركة 
ال عامة لات�صاالت والر يد الدكتور ناظم لفتة 
خ�صج��وري ان �ركتنا ت�ص ع��ى لتقدمي خدمات 
اف�صل للمواطنن الكرام يف جمال االت�صاالت 

والر
ل�رائح املج تمع كافة وباالخ�س ذوي الدخل 
املح��دود و�ريحة الطاب . وهذا ياتي �صمن 
توجهات �ركتنا الرامية اىل تقليل  العبئ عن 

املواطنن .
واو�ص��ح مدير ق�صم العا قات العامة واالعام 
يف ال�ركة ال�صي��د رعد عطا ان هذا التخفي�س 
يات��ي �صمن اط��ار حزمة م��ن اخلدمات التي 

يق��وم جمل�س ادارة ال�ركة با ع��ادة النظر يف 
ت�صعره��ا من اجل دع��م الطبقات االجتماعية 
م��ن ذوي الدخ��ل املحدود والط��اب وا�صاف 
لق��د مت تخفي�س ا�صع��ار املكامل��ات الها تفية 
ال�ص��ادرة م��ن املن ظوم��ة الا�صلكي��ة �صابق��ا 
وحالي��ا مت تخفي���س �صع��ر ال�ريح��ة لت�صب 
مب�صلحة م�صرتكي املنظومة الو طنية للهواتف 

الا�صلك ية

بمناسبة اليوم الوطني للسرطان..

حمود تجري زيارة ميدانية لمرضى السرطان في مدينة الطب
ج��اء ذلك خ��ال م�صاركتها يف الفعالي��ة ال�صنوية الت��ي اقامها 
جمل���س ال�رط��ان مبنا�صب��ة اليوم الوطن��ي لل�رط��ان ووزعت 
الوزي��رة الهداي��ا عل��ى االطف��ال امل�صاب��ن مبر���س ال�رط��ان 

الراقدين يف امل�صت�صفى 
واوع��زت  واحتياجاته��م  املر�ص��ى   ذوي  اىل  وا�صتمع��ت 
بتلبي��ة احتياج��ات امل�صت�صف��ى وتعزي��ز ر�صيده��ا م��ن االدوية 
وامل�صتلزم��ات الطبي��ة لتق��دمي خدم��ات طبية وعاجي��ة نوعية 

ملر�صى ال�رطان . 
الفت��ة اىل ان ال��وزارة ق��د افتتح��ت يف وق��ت �صاب��ق م��ن العام 
املا�ص��ي عددا من املراكز التخ�ص�صي��ة لاأورام يف مدينة الطب 
وحمافظ��ات احلل��ة والنج��ف اال���رف والب���رة واك��دت على 
ال�صع��ي اجلاد لتقدمي اف�صل اخلدمات العاجية من خال افتتاح 
امل�صاري��ع ال�صحي��ة التخ�ص�صي��ة ورفده��ا باالأدوي��ة واالجهزة 

وامل��اكات الطبية وال�صحي��ة الكفوءة . واعلن��ت وزيرة ال�صحة 
والبيئ��ة الدكتورة عديل��ة حمود ان ع��ام 2017 �صي�صهد افتتاح 
12 معج��ا خطيا لع��اج مر�صى االورام ال�رطانية يف عموم 

حمافظات العراق .
وا�ص��ارت خ��ال موؤمت��ر �صحف��ي ملنا�صب��ة افتتاحه��ا جه��ازي 
املعج��ل اخلط��ي يف م�صت�صف��ى االم��ل الوطن��ي ل��اأورام حر�س 
ال��وزارة و�صعيه��ا ال��دوؤوب عل��ى االرتق��اء باخلدم��ات الوقائية 
والطبي��ة والعاجية التي تقدمها املوؤ�ص�ص��ات ال�صحية اىل ابناء 
�صعبن��ا العزي��ز ال�صيم��ا يف جم��ال الع��اج اال�صعاعي ل��اأورام 

ال�رطانية .
الفت��ة اىل ان ع��ام 2016 قد �صهد دخ��ول 12 معجا خطيا يف 
اخلدم��ة يف حمافظات الب�رة ومي�صان والنجف وبابل ومدينة 
الط��ب وم�صت�صف��ى االم��ل الوطني ببغ��داد االمر الذي م��ن �صانه 
تقلي��ل قائمة االنتظ��ار الطويلة للعاج من جه��ة و�صمان تلقي 
املر�ص��ى لعاج كفوء ومتطور بوا�صطة اجهزة مت ا�صترادها من 

منا�صئ عاملية ر�صينة وتعت��ر االأكفاأ عاجا يف الوطن العربي 
وال���رق االو�ص��ط، حي��ث ذك��رت الدكت��ورة عديل��ة " مت اأ�صافة 
معجلن خطين اىل اخلدمة يف م�صت�صفى االمل يف بغداد لتقدمي 
اخلدم��ات الطبية ملر�صان��ا امل�صابن باالأمرا���س ال�رطانية ، 
وهي �صل�صلة معجات خطية مت اأفتتاحها خال العام 2016 اذ 
مت اأفتتاح 12 معجل خطي يف خمتلف حمافظات العراق لتقدمي 
اخلدم��ات الطبية يف جمال اال�صع��اع للعاج اال�صعاعي ملر�صى 
ال�رط��ان وهي متوزع��ة يف خمتلف املحافظ��ات مثل الب�رة 
ومي�صان والنجف وبغ��داد وبابل ودائرة مدينة الطب وم�صت�صفى 

االمل لعاج االورام " 
وا�صاف��ت " �صيتم اأفتتاح 12 معجل خط��ي يف العام القادم يف 
م�صت�صفي��ات 400 �رير املتوزعة يف املحافظات وتباعا �صوف 
تدخل ه��ذه املعج��ات اىل اخلدمة لتقدمي اخلدم��ات الطبية اىل 

مر�صانا امل�صابن باالأورام ال�رطانية " .
وا�ص��ارت اىل حر���س احلكوم��ة واملتابعة املبا���رة من رئي�س 

املراك��ز  ب��اأداء  لارتق��اء  العب��ادي  حي��در  الدكت��ور  ال��وزراء 
التخ�ص�صي��ة لع��اج االورام وتوف��ر االجه��زة الكف��وؤة والعاج 
الكيمياوي لتقدمي خدماتها النوعية ملر�صى االورام ال�رطانية، 
بذكره��ا " ان توجه احلكومة واهتم��ام الوزارة الكبر باملر�صى 
امل�صاب��ن ب��االأورام بتوفر الع��اج الكيمي��اوي واي�صا العاج 
اال�صعاع��ي له��م ورف��د وزارتن��ا باملراك��ز التخ�ص�صي��ة مبجال 
االورام يف خمتل��ف املحافظات " . وقام��ت عديلة بعقد لقاءات 
مو�صع��ة مع مدير امل�صت�صفى د ح�ص��ن حممد التميمي واملاكات 
الطبي��ة وال�صحي��ة وا�صتعر�ص��ت معه��م جه��ود ال��وزارة لتذليل 
املعوق��ات والعقبات التي تعرت���س االداء وال�صعي اجلاد الإيجاد 
احلل��ول ال�ريع��ة له��ا وحثه��م عل��ى م�صاعف��ة اجله��ود خلدمة 

املر�صى والتخفيف من معاناتهم .
كما التقت بعدد من املواطنن وا�صتمعت اىل اآرائهم وماحظاتهم 
وطلباته��م واوع��زت باتخ��اذ االجراء ال��ازم ب�صاأنه��ا وبدورها 
�صكرت الدكتورة عديلة اجلهود التي بذلت من اأدارة امل�صت�صفى .

 بغداد ـ سعاد التميمي

بعد زيارتها امليدانية التي 
قامت بها اىل امل�ؤ�س�سات 

ال�سحية يف حمافظة مي�سان 
زارت وزيرة ال�سحة والبيئة 

د . عديلة حم�د ح�سني 
ميدانيا مر�سى ال�سرطان يف 
م�ست�سفى االطفال التعليمي 

مبدينة الطب .

على مدار 13 عامًا يبحث�ن 
عن معي�سة كرمية حتفظ 

كرامتهم، وحتى خالل �سن�ات 
امل�ازنات "االنفجارية" 

كانت البطالة تدفع بال�سباب 
اخلريجني وغريهم نح� 
مهن ووظائف ال تتنا�سب 
مع حت�سيلهم العلمي اأو 

اإمكانياتهم وقدراتهم وال حتى 
حترتم اإن�سانيتهم.

توقف مئات المشاريع وفقدان 50 ألف فرصة 
عمل في ذي قار

تصديق اعترافات متهمين بتفجير مرأب النهضة

البرلمان "يطيح" بأحالم الخريجين: ال وظائف لهذا العام حتى ألصحاب التعيين المركزي 

ذي ق��ار � خا�س :  ك�صف جمل�س حمافظة “ذي قار” عن توقف 400 م�روع 
حكوم��ي يف القطاع��ات اخلدمي��ة والتنموي��ة، االأم��ر ال��ذي ت�صب��ب يف رك��ود 

اقت�صادي كبر وحرمان اأكرث من 50 األف عامل من فر�س العمل.
 وق��ال رئي���س اللجن��ة االقت�صادي��ة واملالي��ة يف جمل���س املحافظ��ة “ر�صيد 
ال�راي” ل� “جورنال نيوز ان” احلركة االقت�صادية �صبه راكدة يف املحافظة، 
ب�صب��ب االزم��ة املالية التي مير به��ا البلد، مم��ا ادى اىل توقف 400 م�روع 
حكوم��ي يف خمتل��ف القطاعات اخلدمية والتنموي��ة ” ، ولفت اىل اأن “اللجنة 
االقت�صادي��ة يف املجل���س �صبق واإن قدمت درا�صة اىل جمل���س الوزراء يف هذا 
اخل�صو���س، و�صخ�صت فيها املعوقات واقرتح��ت احللول التي تراها منا�صبة، 
اإال اأن املعاجل��ات مازال��ت تراوح مكانه��ا”.  واأ�صار اىل “فق��دان اأكرث من 50 
األ��ف عامل لفر�س العم��ل وتاأثر �صوق العمل ون�صاط��ات اقت�صادية مهمة يف 
املحافظ��ة بذلك، كتجارة امل��واد االن�صائية ومعامل الطاب��وق وحركة النقل، 

نتيجة االآثار ال�صلبية الناجمة عن توقف امل�صاريع احلكومية”.
 وا�ص��اف اأن” املحافظ��ة متتل��ك فر�ص��ا ا�صتثماري��ة مل�صاريع كب��رة كمطار 
النا�ري��ة و�ركة نفط ذي قار وم�صفى نفط النا�رية واملدينة ال�صناعية، 
واذا م��ا مت الرتكيز عليها لتنفيذها، ميكنه��ا اأن حترك عجلة االقت�صاد وتوفر 

فر�س عمل كثرة للخريجن والعاطلن عن العمل”.

بغ��داد � متابع��ة : �صدق��ت حمكم��ة حتقي��ق الر�صاف��ة، االأربع��اء، اإعرتاف��ات 
متهمن اأقروا بتورطهم بعملية تفجر �صيارة مفخخة يف مراآب النه�صة و�صط 

العا�صمة بغداد.
وذك��ر بي��ان للمتحدث الر�صم��ي باإ�صم جمل���س الق�صاء االأعل��ى، القا�صي عبد 
ال�صت��ار البرقدار ، اأن "حمكم��ة حتقيق الر�صافة، �صدق��ت اإعرتافات متهمن 

اأقروا بتورطهم بتفجر �صيارة ملغومة داخل مرب النه�صة ال�صهر املا�صي".
واأ�صاف: اأن "املتهم��ن اعرتفوا بتفا�صيل كاملة عن احلادث، وكيفية دخول 

ال�صيارة امللغومة اإىل مكان االنفجار".
واأ�ص��ار برق��دار اإىل "اع��رتاف املتهم��ن باالنتم��اء اإىل داع���س االرهاب��ي، 

وقيامهم بعلميات تفجر م�صابهة يف عدد من اأحياء العا�صمة".
وكانت �صيارة ملغومة انفجرت يف الرابع من كانون الثاين املا�صي يف مراآب 

النه�صة و�صط بغداد اأ�صفرت عن وقوع �صحايا.

حقيبة 
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بغداد – متابعة

الصحة تنفي خبر وفاة 
الصحفية الجزائرية 

“سميرة مواقي”

كندا تستقبل 1200 الجئ 
أيزيدي من العراق

االتصا الت والبريد تخفض أسع ار الخطوط الالسلكية الوطنية


