
 واأحيان��ا ي���رق احلي��اة "باأكمله��ا" ح��ن يق��رر 
اإرهابي غ�شلت التنظيمات املت�شددة دماغه تفجري 
نف�شه ليجعل منا يف غ�شون برهة "ذكرى عابرة" 
واأ�شم��اء ا�شافية يف اأع��داد الوفيات لتزداد احلياة 
" قتام��ة " يف اأع��ن الآخرين.وهك��ذا اىل ان فقد 
ال�شب��اب العراقي "احللم" وا�شب��ح يعي�ش من دوِن 
هدف��ه لإميانه ب��اإن لي�ش هن��اك ج��دوى لأي �شي 
يق��وم به ل��و اجتهد ودر���ش ونال اعل��ى ال�شهادات 
ل��ن يح�شل على التعي��ن اإل ب�"وا�شطة" لو قرر ان 
يفتح م�روعه اخلا�ش و"يغ�شل يده من احلكومة" 
يواج��ه اجلرمية املنظمة واحلوادث الإرهابية التي 
متل��ك املقدرة عل��ى اإعادته اىل ال�شف��ر مرة اآخرى 
اأن مل ترف��ع روح��ه اىل ال�شم��اء ، م��ن املوؤ�ش��ف ان 
يتح��دث ال�شب��اب العراق��ي بهك��ذا ماأ�شاوي��ة وهم 
"روح"الوط��ن اجلديد و"اأمل��ه" لكن هذه ما خلفه 
امل�شال��ح  وا�شح��اب  والل�شو���ش  ال�شا�ش��ة  لن��ا 
ال�شخ�شي��ة واملتنازعن عل��ى ال�شلطة والتكفريين 
واحل��روب ، جيل ال�شباب الي��وم ُجبل على احلروب 

ذاكرت��ه  يف  الأوىل  امل�شهدي��ات  عليه��ا  ووع��ى 
ال�شعبية كانت "�شقوط بغداد" من ثم عاي�ش اأعنف 
ح��رب طائفي��ة يف تاري��خ الع��راق و�شه��د فظاعة 
اأب�ش��ع تنظي��م اإرهابي وغريها من ح��وادث ال�شبي 
والقت��ل واجلرمية املنظمة لكنه ح��اول البحث عن 
"ب�شي�ش امل" و�شط هذا الظالم احلالك الذي �شلك 
طريقه فيه لك��ن "�شيا�شيو ال�شدفة" كانوا بارعن 
دومًا يف غلق النواف��ذ وال�شتائر اأمام كل �شوًء من 
�شاأن��ه ان يو�ش��ع م�شاح��ة اأحالمن��ا نح��ن ال�شباب 
الذي��ن كنا وما زلنا نبحث دوم��ًا عن عراق خ�شب 

لتنمو فيه اأحالمنا!
الأمم املتح��دة دع��ت يف وق��ت �شاب��ق الع��راق اىل 
حماي��ة ومتك��ن ال�شب��اب وذل��ك يف ظ��ل تفاق��م 
الأو�شاع الأمنية وقلة فر�ش العمل حمرك ال�شباب 
اإىل البح��ث ع��ن حياة خارج الب��الد، معلنة ان 17 

%من ال�شباب العراقين يرغبون بالهجرة. 
الع��راق  مل�شاع��دة  املتح��دة  الأمم  بعث��ة  وقال��ت 
)يونام��ي( يف بي��ان ح�شل��ت "اجلورن��ال" عل��ى 
ن�شخ��ة من��ه اأن "مو�ش��وع اليوم العامل��ي لل�شباب 
لع��ام 2013 ه��و الهج��رة التي حت��دث يف العراق 

ل�شباب غالبًا ما يكونون قد فقدوا الأمل"، م�شيفة 
يف  يرغب��ون  العراقي��ن  ال�شب��اب  %م��ن   17" اأن 

الهجرة". 
ورج��ح نائ��ب املمث��ل اخلا�ش ل��الأمم املتحدة يف 
الع��راق جورج��ي بو�ش��ن "ازدياد املخ��اوف من 
انعدام الأمن حتى جيل اآخر"، م�شرياً اىل اأن العديد 
من ال�شب��اب العراقين ي��رون اأن تاأ�ش��رية للهجرة 

اأف�شل ما لديهم من اأجل حياة اأف�شل".
وت�شاءل "اإذا كان هذا اجليل يفر، فمن الذي �شيبقى 
لبن��اء البالد، لت�شجي��ع الت�شامح واحل��وار الالزمة 
لتحقي��ق ال�شتق��رار"؟ م�ش��دداً "على الق��ادة ح�شد 
جهوده��م للو�شول اإىل اتف��اق �شيا�شي وخلق بيئة 

مواتية لل�شالم".
 م��ن جانب��ه ق��ال من�ش��ق ال�ش��وؤون الإن�شاني��ة يف 
البل��دان  "يف  اأن  بادك��وك،  جاكل��ن  )يونام��ي(، 
املتو�شط��ة الدخل مثل العراق، ف��اإن لدى احلكومة 
الو�شائل خللق فر�ش عمل وتوفري التعليم اجليد". 

ولك��ن هل �شتلبي احلكومة ذات يوم طموحنا ؟؟ ام 
�شنبق��ى الوعد الأك��رث "كذب��ا" واملو�شوعة الأكرث 

"د�شامة" يف خطبهم الوطنية .؟

 واأك��د  عل��ى ���رورة التن�شي��ق م��ع مطاحن اربي��ل من اجل 
جتهيز العوائل مبادة الطحن وح�شب ك�شوفات القوائم .

 واأ�ش��ار اىل اأن��ه مت مناق�شة عملية اي�ش��ال املفردات الغذائية 
م��ن الرز وال�شك��ر وزيت الطعام اىل خم��ازن بازوايا من اجل 
تام��ن الو�شع الغذائي و�شد حاج��ة املحافظة من تلك املواد 
وجتهيزه��ا �شم��ن احل�ش��ة التمويني��ه يف مناط��ق اجلان��ب 
المي��ن والي���ر م��ن املو�ش��ل وخميم��ات اي��واء النازح��ن 
.  ولف��ت فرح��ان اىل ان خلي��ة الزم��ة وح�ش��ب توجي��ه وزير 
التج��ارة �شلمان اجلميلي ووكيل الوزارة القدم ورئي�ش خلية 
الزم��ة وليد احللو وجهت بت�شخ��ري كافة اجلهود والمكانات 
املتاح��ة لت�شهيل عملية جتهيز النازح��ن والعوائل مبفردات 
البطاق��ة التمويني��ة للتخفيف عن معاناته��ا . من جانب اآخر 
اعلن��ت ال�رك��ة العام��ة لتج��ارة احلب��وب يف وزارة التجارة 

ع��ن ا�شتم��رار �شايل��و الرفاع��ي بتجهي��ز املطاح��ن باخللطة 
املق��ررة من احلبوب لنتاج الطح��ن املخ�ش�ش حل�شة �شهر 
حزي��ران . وقال مدير عام ال�ركة هيث��م اخل�شايل اإن،"معدل 
التجهي��ز وف��ق نظام الدور للمطاحن يبل��غ )٦00( طن يوميا 
م��ن ا�ش��ل ح�ش��ة الق�ش��اء ال�شهري��ه البالغ��ة 12٤00 ط��ن 
والت��ي مت جتهيزه��ا للمطاحن يف اق�شي��ة ) الفجر و القلعة و 
الرفاع��ي و الن���ر وال�شطرة والدواية والف��راف ". واأ�شار اىل 
ا�شتم��رار مناقل��ة احلنطة املحلية من موقع مط��ار النعمانية 
و املخ�ش�ش��ه لتعزي��ز ر�شي��د �شايل��و الرفاع��ي حي��ث بلغت 
الكمي��ات الوا�شل��ة للموقع حت��ى الن بل��غ )1٨٩٤( طن من 
ا�شل املخ�ش�ش والبالغ )12( الف طن . وعلى �شعيد مت�شل  
وا�شلت املالكات الفنية وال�شطول الناقل لل�ركة نقل املواد 
الغذائي��ة )�شك��ر وزيت الطع��ام( من خم��ازن حمافظة �شالح 
الدي��ن اىل مدين��ة املو�ش��ل ل�ش��د حاج��ة املحافظ��ة وتاأمن 
الو�شع الغذائ��ي فيها وا�شتكمال جلهود ال��وزارة يف ا�شتقرار 

مناطق املحافظة وتاأمن ح�شة املواطنن .  وقال مدير عام 
ال�ركة قا�شم حمود وا�شاف بان مالكات ال�ركة وا�شطولها 
الناق��ل ا�شتط��اع نقل اك��رث من ث��الث كي�ش من م��ادة ال�شكر 
وع���رة الف ط��ن من مادة زي��ت الطعام وه��ي كمية كافية 
ل�ش��د حاج��ة املواطنن يف مناط��ق املو�شل املح��ررة ف�شال 
ع��ن توفري خزين جيد من هذه امل��واد يكفي اىل نهاية العامل 
احل��ايل . واأ�شاف اأن وزارة التجارة �شعت يف الفرتة املا�شية 
اىل تاأمن املفردات الغذائية واعادة العمل بالدوائر التجارية 
يف املحافظة لتاأمن حاجات ابناء املحافظة حيث مت العمل 
عل��ى تاأهيل ف��روع الدوائ��ر بالمكان��ات الذاتي��ة ومت العمل 
به��ا ب�شكل �ري��ع جدا . وبن ب��اأن �ركته لديه��ا خطة عمل 
تتكف��ل مبوجبها توف��ري املف��ردات الغذائية وتاأم��ن اخلزين 
ال�شرتاتيج��ي للم��واد الغذائية الت��ي تقع �شم��ن م�شوؤوليتها 
وهن��اك نتائ��ج ايجابي��ة يف ه��ذا اجلانب بعد ان مت��ت اإعادة 
العمل اىل طبيعتها يف فرع املو�شل . وعلى ذات ال�شياق ا�شار 

حم��ود اىل جتهيز 1٩ قرية يف البع��اج باملو�شل باملفردات 
الغذائية جرى توزيعها على 1٦00 عائلة ولعدد ٨000 فرد .
كم��ا اأ�شتمر وف��د خلية الزم��ة بجولته امليداني��ة والرقابية 
ملتابع��ة جتهي��ز امل��واد الغذائي��ة يف خمي��م ح�ش��ن �شام يف 

املو�شل 
العوائ��ل املو�شلي��ة   كم��ا �شمل��ت اجلول��ة متابع��ة جتهي��ز 
النازح��ة يف خمي��م ح�شن �شام مب��واد الطحن وال��رز وال�شكر 
وزي��ت الطعام ف�شالعن متابع��ة الك�شوفات اخلا�شة بتجهيز 
تل��ك العوائ��ل باملفردات الغذائي��ة.  ومت توجيه م��دراء فروع 
�ركات الوزارة يف املو�شل ب�رروة اي�شال املواد الغذائية 
اىل العوائ��ل املو�شلية وخميمات اي��واء النازحن بعد اعادة 
ج��رد العوائل املتواج��دة يف املخيم��ات وتدقيقه��ا وت�شهيل 
الج��راءات وتذلي��ل املعوقات من خ��الل التن�شيق م��ع ادارة 
املخيم��ات ل�شم��ان اي�شال مف��ردات البطاق��ة التموينية اىل 

العوائل .

بدء عودة 300 أسرة نازحة إلى منازلها في ناحية العظيم

العمل: صرف مستحقات الدفعة الرابعة للرعاية 
االجتماعية قبل العيد في واسط 

بغ��داد � اجلورنال : اأعلن وزير العمل وال�شوؤون الجتماعية، حممد �شياع ال�شوداين، 
الح��د، عن �رف م�شتحق��ات الدفعة الرابعة من �شبكة الرعاي��ة الجتماعية قبل 
عي��د ال�شحى املبارك، م�ش��رياً اإىل اأن قانون التاأمينات الجتماعية هو من �شمن 
ال�شالح��ات احلكومية يف ا�ش��الح الو�شع القت�شادي بالب��الد. وقال ال�شوادين، 
عل��ى هام���ش افتتاح��ه دائ��رة العم��ل وال�ش��وؤون الجتماعية يف حمافظ��ة وا�شط، 
وتابعتها "اجلورنال" اإن "قانون التاأمينات الجتماعية هو من �شمن ال�شالحات 
احلكومية يف ا�شالح الو�شع القت�شادي، وهو ي�شعى لتقليل الفوارق بن املوظف 
يف الدوائ��ر احلكومية وب��ن املوظف بالقطاع اخلا�ش"، مبين��ًا انه "ي�شعى كذلك 
ليجاد فر�ش حقيقية لعمل ال�شباب". واأ�شاف، انه "لي�ش من املمكن ايجاد فر�ش 
لهذا الكم الهائل من البطالة دون قانون، حيث ي�شعى القانون اىل اعطاء �شمانات 
حقيقية للقطاع اخلا�ش"، معترباً انه "جاء بدرا�شة من خرباء على مدى 3 �شنوات 
ونح��ن ما�ش��ون يف ار�شال��ة اىل رئا�شة ال��وزراء والربملان". وتاب��ع ان "القانون 
تعر�ش اإىل هجمة اعالمية ممنهجة قادها انا�ش متنفذين"، موؤكدا ان "القانون ل 
مي���ش �ريحة ال�شجناء وال�شه��داء وما اجري عليه هو تعديل طفيف جداً وجوهري 

وليت�شمن الغاء هذه املوؤ�ش�شات بل يحافظ عليها".

احتراق "أكبر" مخازن السالح والعتاد لـ"داعش" 
في تلعفر

 اأف��اد م�ش��در اأمني يف حمافظ��ة نينوى، الأحد، باحرتاق "اأك��رب" خمازن ال�شالح 
والعت��اد لتنظي��م "داع���ش" يف ق�ش��اء تلعف��ر. وق��ال م�ش��در يف حدي��ث �شحفي 
اأطعل��ت عليه "اجلورنال"، اإنَّ "جمهولن ت�شلل��وا اإىل اأكرب خمازن ال�شالح والعتاد 
التاب��ع لتنظيم داع�ش الإرهابي و�شط تلعف��ر وقتلوا احلر�ش واأ�رموا النار داخل 
املخ��زن". واأ�شاف امل�شدر ال��ذي طلب عدم الك�شف عن ا�شم��ه، اأن "ذلك اأدى اإىل 
ح��دوث انفجار كبري واحرتاق املخزن بالكامل مم��ا �شبب حالة من الذعر والهلع 
ل��دى عنا�ر داع�ش". وتاب��ع امل�شدر، اأن "تنظيم داع���ش ا�شتنفر عنا�ره وقام 
بن�ش��ب ال�شيطرات واإجراء عمليات تفتي�ش للمنازل بحثا عن املنفذين". ي�شار اإىل 
اأن تنظي��م "داع�ش" ما يزال ي�شيطر على ق�ش��اء تلعفر غرب مدينة املو�شل، فيما 

ت�شتعد القوات الأمنية امل�شرتكة لقتحامه وحتريره من �شيطرة التنظيم

بغداد � متابعة : اأعلن رئي�ش املجل�ش املحلي لناحية العظيم �شمايل دياىل، حممد 
�شيفان،الح��د، ب��دء ع��ودة 300 ا���رة نازح��ة اىل منازله��ا يف الناحية. وقال 
�شيفان يف حديث �شحف��ي اطلعت عليه"اجلورنال "ان "ما يقارب ال�300 ا�رة 
نازح��ة ب��داأت بالع��ودة اىل منازلها اىل ق��رى ناحية العظيم �شم��ايل دياىل، بعد 
اكتمال تدقيق ملفاتها المنية". واأ�شاف، ان "ملف النازحن يف الناحية اقرتب 
م��ن الغ��الق"، موؤكدا ان��ه "مل يتبقى �شوى وجب��ات متفرقة". يذك��ر ان اكرث من 
1000 ا���رة نازح��ة قد عادت اىل منازلها يف ق��رى �شمال املقدادية وناحية 
ال�شعدي��ة، �شم��ال �رقي دياىل. وكان��ت عدة مناطق من دياىل ق��د �شهدت موجة 
ن��زوح عق��ب �شيطرة تنظي��م داع�ش عليها خ��الل احداث حزي��ران 2014 قبل ان 
حترره��ا القوات المني��ة وقوات احل�ش��د ال�شعبي. وت�شهد حمافظ��ة دياىل، )�رق 
بغ��داد( ومركزه��ا بعقوب��ة، بن م��دة واأخ��رى اأعمال عن��ف ت�شته��دف املدنين 
والق��وات الأمنية على حد �شواء، فيما تنفذ الأجهزة الأمنية حمالت دهم وتفتي�ش 
والعملي��ات الع�شكري��ة يف اأنحاء املحافظة، ت�شفر ع��ن اعتقال ع�رات املطلوبن 
الذي��ن ي�شكل��ون خاليا نائم��ة لتنظيم داع�ش يف املحافظة، ف�ش��ال عن قتل اعداد 

كبرية من عنا�ر التنظيم. 

 
اعلن رئي�ش بعثة احلج العراقية خالد العطية 
ح�ش��ول موافق��ة ال�شلط��ات ال�شعودي��ة على 
زي��ادة مقاع��د احلجاج العراقين ه��ذا العام 
بواق��ع خم�ش��ة الف مقع��د. وق��ال العطي��ة 

يف بي��ان �شحف��ي ان” ال�شلط��ات ال�شعودية 
وافقت على ا�شافة 5 الف مقعد اىل احلجاج 
العراقي��ن وو�شعه��ا يف امل�ش��ار اللكرتوين 
م��ن اج��ل ا�شتح�ش��ال تاأ�ش��رية الدخ��ول اىل 
الدي��ار املقد�شة، لي�شبح ع��دد احلجاج الكلي 
هذا العام 40 الفا و890 حاج”. وا�شاف ان 

“هذه الزيادة �شتوزع كاملة للفائزين بقرعة 
احل��ج اللكرتونية ح�را، حيث يتم تقدميهم 
من الفائزين بقرعة 2018 وح�شب ال�شوابط 
املعم��ول به��ا من قب��ل الهيئة، لفت��ا اىل ان 
تفوي��ج احلج��اج �شيت��م متديده لع��دة ايام”. 
وا�ش��ار العطي��ة اىل ان “ال�شلط��ات ال�شعودية 

جمامل��ة  مقع��د  و200  الف   3 منح��ت 
ل�شخ�شي��ات �شيا�شية وعام��ة عراقية، موؤكدا 
ان ه��ذه املقاع��د خ��ارج احل�ش��ة املمنوحة 
للهيئ��ة ولي���ش له��ا اي تدخ��ل يف املو�شوع 
وكل م��ن يت��م منح��ه املقعد �شيك��ون خارج 

مظلتها”.

اأعلن��ت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي،الحد، 
اجلامع��ات  يف  ال�شه��داء  ذوي  تق��دمي  �شواب��ط 
واملعاه��د، لل�شنة الدرا�شي��ة 2018-2017  وقال 
املتحدث الر�شمي للوزارة، حيدر العبودي، يف بيان 
تلقت "اجلورنال"، ن�شخة منه، اإن "الفئات امل�شمولة 
به��ذه ال�شواب��ط ذوو �شه��داء �شحاي��ا جرائم حزب 
البع��ث املنحل، وذوو �شهداء احل�ش��د ال�شعبي، وذوو 
�شحاي��ا العملي��ات احلربي��ة والأخط��اء الع�شكرية 
والعمليات الإرهابية وللجرحى امل�شمولن بقانون 
)57( ل�شن��ة 2015"، مبين��ا ان "التق��دمي والقبول 
له��ذه الفئات يك��ون بن�شب��ة %5 لكل فئ��ة ويكون 
التناف�ش على املقاعد لكل فئة على حدة". وا�شاف 
ان "الطلبة امل�شمولن به��ذه ال�شوابط �شيتناف�شون 
للقب��ول يف كلي��ات املجموعة الطبي��ة )طب، وطب 
اأ�شن��ان، و�شيدل��ة( بف��ارق جمم��وع 35 درج��ة اأو 
اأق��ل من احلد الأدنى للقبول يف هذه الكليات �شمن 
القب��ول املركزي على اّل يقّل جمم��وع املتقدم عن 
)630( درجة، وبف��ارق 50 درجة اأو اقل من اأدنى 
جمم��وع يف باقي التخ�ش�ش��ات".  وا�شار املتحدث 
الر�شم��ي اىل ان "التق��دمي يكون عن طري��ق البوابة 
اللكرتوني��ة اخلا�شة بدائرة الدرا�ش��ات والتخطيط 
اللكرتوني��ة  ال�شتم��ارة  خ��الل  وم��ن  واملتابع��ة 
اخلا�ش��ة به��م ويتم اعتماد التق��دمي اللكرتوين من 
الطال��ب بعد م�شادق��ة موؤ�ش�شة ال�شه��داء على كون 
الطالب من ذوي ال�شهداء"، مبينا ان "الطالب يلتزم 
عن��د اكم��ال التق��دمي الكرتوني��ا مبراجع��ة موؤ�ش�شة 
ال�شهداء لإكمال اإج��راءات امل�شادقة على التقدمي". 
وذك��ر ان "توزي��ع الطلب��ة عل��ى اق�ش��ام الكلي��ات 
املقبول��ن فيه��ا �شيك��ون مركزي��ا بح�ش��ب املعدل 
والرغب��ة ويت��م التناف���ش فيم��ا بينه��م للقبول يف 
الق�شام بح�شب خطة الكلية"، مو�شحا انه "�شيكون 
قب��ول الطلب��ة احلا�شلن عل��ى ال�شه��ادة العدادية 
لل�شن��ة الدرا�شي��ة )2015/2016( �شعودا )ابتداًء 
من تاري��خ �شدور قانون موؤ�ش�ش��ة ال�شهداء( ب�رط 
اّل يكون��وا م��ن امل�شتفيدين يف ال�شن��ة ال�شابقة من 
القب��ول �شم��ن قن��اة ذوي ال�شه��داء يف الدرا�شت��ن 
امل�شائي��ة او الهلية". واعلنت وزارة التعليم العايل 
والبحث العلمي ام�ش ال�شبت، موافقتها على ا�شافة 
35 درجة على املجموع للطلبة من ذوي ال�شهداء، 
م��ن املتقدم��ن للمجموع��ة الطبي��ة، وا�شاف��ة 50 

درجة للمتقدمن على التخ�ش�شات الخرى.

السعودية تمنح العراق 5 آالف مقعد إضافي للحج

في يوم الشباب العالمي.. الشباب العراقي ما زال ينتظر أرضًا خصبة ألحالمه!

التجارة تجهز 19 قرية في البعاج وتبحث تجهيز المفردات الغذائية لبقية مناطق نينوى 

التعليم تعلن ضوابط 
تقديم ذوي الشهداء 
للجامعات والمعاهد

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

اعداد ـ الجورنال 

وفد خلية االزمة يف وزارة التجارة 
مع مدراء الرقابة والتموين وفروع 
�شركات الغذاء يف حمافظة نينوى 

جتهيز مفردات البطاقة التموينيه اىل 
مناطق حمافظة نينوى وخميمات 

ايواء النازحني . وقال مدير عام 
دائرة الرقابة التجارية واملالية 

وع�شو خلية االزمة ح�شني فرحان 
،"متت مناق�شة جتهيز مادة الطحني 

اىل العوائل املو�شلية وخميمات 
النزوح واال�شتماع اىل اهم امل�شاكل 
واملعوقات وو�شع احللول املنا�شبة 

لها" 

يف و�شط تهنئة امل�شوؤولني 
يف الدولة العراقية بـ"يوم 
ال�شباب العاملي" يقفز اىل 

الذهن �شوؤال : ما الذي قدموه 
هوؤالء املهنئون اىل ال�شباب 

العراقي؟ ال�شيء �شوى فقدان 
االأمل بامل�شتقبل واالإميان يوم 
بعد اآخر باإن هذا البلد ي�شرق 

منا كل يوم زهرة اأعمارنا 
واجمل ايام حياتنا ،
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