
يف و�ضط الفو�ضى والهلع، كان الكثري يبذل جهدا 
م�ضاعفا، وكان بع�ضهم يتعرثون اأو ي�ضطدمون 
ببع�ضه��م، فيندل��ق امل��اء ال��ذي يحملون��ه عل��ى 
الأر�ض ويذهب تعبهم �ضدى، فيعودون مرتبكني 
ي��كادون  وه��م  البال�ضتيكي��ة  احلاوي��ات  مل��لء 
يختنق��ون من �ضح��ب الدخان التي ب��داأت تنبعث 
وتت�ضاعد من كل مكان يف املنزل الذي �ضب فيه 

فجاأة حريق وا�ضع.
 ولأن املن��زل كان يق��ع يف منطق��ة �ضعبية، فقد 
رجاله��م  و�ضغريه��م،  كبريه��م  النا���ض  جتم��ع 
وكان  واأطفاله��م،  �ضبابه��م  وحت��ى  ون�ضاوؤه��م 
اجلمي��ع يتحرك��ون كل ح�ض��ب تقدي��ره للموق��ف 
وروؤيت��ه لإب��داء امل�ضاع��دة يف دفع اخلط��ر. لكن 
الن��ار مل يعنها ه��ذا الأمر، ومل تاأبه ل��ه، فاأخذت 
تلته��م كل �ض��يء ب�رسع��ة وتط��رد م��ن هرع��وا 
لإطفائها بحرارتها ال�ضدي��دة وبدخانها اخلانق، 
ومل تفل��ح ر�ضق��ات امل��اء املتوالي��ة باإيقافها اأو 
احل��د م��ن اخل�ضائر التي ت�ضببه��ا.  ويف و�ضط هذا 
اجل��و امل�ضحون باخلوف والقلق والرتباك �ضاح 

اأحدهم:
-  ليت�ضل اأحدكم بدائرة الإطفاء!

�ض��دم الن��داء اجلمي��ع، ومل مي��د اأي واح��د م��ن 

احلا�رسي��ن يده نحو هاتف��ه املحمول، فقد كان 
اأغلبه��م يجهل��ون الرق��م، ون��دم �ضاح��ب املنزل 
املح��رق، لأنه قب��ل عدة اي��ام �ضاه��د الرقم يف 
اإح��دى ال�ضحف ومل يفكر يف ن�ضخه باأية طريقة، 
ومتن��ى حلظتها لو ان��ه حفظه عن ظهر قلب، لكن 
الفر�ض��ة ما زالت قائمة، فات�ضل باأحد ا�ضدقائه 

الذي ل تفوته �ضاردة ول واردة، فاأجابه:
- )115( لك��ن الن��ريان كان��ت ق��د اأت��ت عل��ى 
موج��ودات الطاب��ق الأول م��ن املن��زل وب��داأت 
بالته��ام   طابق��ه الث��اين حني و�ضل��ت �ضيارات 
الإطف��اء، وادرك الكثري م��ن احلا�رسين ان اغلب 
الك��وارث �ضببها اأخطاء ب�ضيطة وحماذير �ضغرية 

ل توؤخذ على حممل اجلد.
من�ضورات توعوية

ورك��زت مديري��ة الدف��اع املدين العام��ة يف كل 
ات�ض��ال  ���رسورة  عل��ى  التوعوي��ة  من�ضوراته��ا 
املواطن��ني بالرق��م املج��اين )115( يف حال��ة 
تعر�ضه��م خلطر احلريق، ب��ل ان املديرية وجهت 
ار�ض��ادات خا�ض��ة للكثري م��ن �رسائ��ح املجتمع 
وادارات  الدول��ة  وموظف��ي  البي��وت  ك�)رب��ات 
املدار�ض وغريه��ا(، واأجمع��ت كل الو�ضايا على 
�رسع��ة الت�ضال ب�ضيطرة الدف��اع املدين )115( 

عند ح�ضول اأي طارئ، واأهابت باجلميع مراقبة 
الأ�ضالك واملحولت والأجهزة الكهربائية ب�ضكل 
دائ��م ملنع حدوث اأي متا���ض كهربائي،  وحذرت 
من خ��زن الوقود واملواد ال�رسيع��ة ال�ضتعال يف 
املن��ازل واملوؤ�ض�ضات احلكومي��ة وان يتم خزنها 
وف��ق ���رسوط و�ضواب��ط تق��ي م��ن خماطره��ا، 
و�ض��ددت املديري��ة يف ار�ضاداتها عل��ى �رسورة 
الحتف��اظ مبطاف��ئ جاه��زة لال�ضتخ��دام عن��د 
ال���رسورة، والتعاون م��ع مفارز الدف��اع املدين 
عن��د اج��راء ك�ضوفات ال�ضالم��ة لتنفي��ذ الو�ضايا 
اأك��دت  كم��ا  احل��وادث.  لتجن��ب  والر�ض��ادات 
املديري��ة وجوب الهتمام مب��ادة الدفاع املدين 

التي تدر�ض يف املدار�ض.
وتق��ول ال�ضت��اذة يف العلوم النف�ضي��ة والربوية 

الدكتورة �ضيماء عبد العزيز:
" متتل��ك اغل��ب دول العامل اأرقام طوارئ حملية 
�ضهلة احلفظ لطل��ب امل�ضاعدة يف حالة تعر�ضهم 
اىل ح��وادث قد ت�ضلبهم حياتهم، وعادة ما تكون 
مكون��ة من ثالثة ارق��ام ميكن تذكره��ا ب�ضهولة 
والت�ض��ال بها باأق�ضى �رسع��ة ممكنة، ولكن مع 
ال�ضف يف العراق ه��ذه الرقام موجودة ول يتم 
الت�ض��ال به��ا، وميك��ن تخمينه��ا لأ�ضب��اب عدة 
وه��ي ومتداخل��ة وجمتمعة، ومن بينه��ا جهلهم  
بهذه الرقام او عدم معرفتهم امل�ضبقة باأهميتها 
وال�ضب��ب يرجح يف ذلك اىل ع��دم وجود اعالنات 
لإ�ضاعته��ا بني النا�ض ليت��م حفظها، ومن ناحية 
اخ��رى قد تك��ون اخلربات ال�ضلبي��ة املخزونة يف 
ذاك��رة اكرثهم ع��ن ع��دم ال�ضتجاب��ة واحل�ضور 
يف الوق��ت املنا�ض��ب وه��ذا م��ا خل��ق لديهم ردة 
فع��ل بع��دم الت�ضال به��ا م�ضتقب��ال مهما كانت 
ال���رسورة الق�ض��وى لذل��ك، م��ا يجع��ل �ضاح��ب 
احلال��ة الطارئ��ة يعتمد عل��ى نف�ض��ه او يلجاأ اىل 

القريبني منه كاجلريان لينقذوه من اأزمته".
اأ�ضباب معلنة

ال��ذي  ويق��ول الطال��ب اجلامع��ي نه��اد كاظ��م 
التقين��اه قريبا من احل��ادث منده�ضا ومتاأ�ضفا:" 
قبل نحو ثالث��ة اأ�ضهر ن�رست ثالث��ة اأرقام مهمة 
ج��دا عل��ى �ضفحت��ي يف "الفي�ضب��وك"، الأول هو 
)115( اخلا���ض بدائرة الإطفاء، والثاين )122( 
اخلا���ض بالط��وارئ، والثال��ث )104( اخلا���ض 
بالنجدة، ومن املوؤ�ض��ف ان الكثري من اأ�ضدقائي 
مل يتفاعل��وا م��ع ه��ذا املن�ض��ور، ومل ي�ضارك��وه، 
ومل يح�ض��ل على الإعجاب��ات املتوقعة، علما ان 
هذه الأرقام مفيدة ج��دا، وقد يحتاجها الن�ضان 

فجاأة."
وم��ن جانبه يوؤكد مدير اع��الم ال�ضعاف الفوري 

عبا�ض ح�ضن اجلوراين :
" يتعر���ض الكث��ري م��ن املواطن��ني اىل ازم��ات 
�ضحي��ة يف اوق��ات حرجة خا�ضة بع��د منت�ضف 
اللي��ل ال انه��م وم��ع ال�ض��ف ال�ضدي��د ل يفكرون 
 )122( الف��وري  ال�ضع��اف  برق��م  الت�ض��ال  
لغر�ض نقل احلال��ة املر�ضية مكتفني بالعتماد 

عل��ى انف�ضه��م لنقلها، وعل��ى الرغم م��ن الركيز 
على اهمي��ة ال�ضع��اف الفوري لبع���ض احلالت 
اخلا�ضة كالتعر�ض اىل حوادث مرورية قد ت�ضلب 
احلياة نتيجة النقل اخلاطئ، ال ان اغلبهم يتعمد 
ع��دم املبالة  بهذه الن�ضائ��ح م�رسين على نقل 
ه��ذه احلالت، وعدم الت�ض��ال بالإ�ضعاف جتعل 
املري���ض يف حال��ة اأ�ض��واأ مم��ا كان علي��ه، وهنا 
ل ميك��ن الق��اء الل��وم عل��ى املواطن��ني، فالعبء 
الأك��رب واخلطاأ احلقيقي  يقع��ان على املوؤ�ض�ضات 
تثقي��ف  يف  ا�ض��ال  ت�ضه��م  مل  الت��ي  العالمي��ة 
املواطنني باأهمية هذه الرقام، فخوف املواطن 
وعدم ثقته باملوؤ�ض�ضات احلكومية ب�ضورة عامة 
دفعاه اىل عدم الهتمام به��ذه الرقام وروؤيتها 

بال�ضكل ال�ضحيح".
ويكمل كاظم حديثه قائال:

" اعتق��د ان ع��دم اهتم��ام النا�ض به��ذه الرقام 
ينطل��ق من مفه��وم ان من يت�ضل به��ا ل يح�ضل 
عل��ى اجابة م��ن اجلهات امل�ضوؤول��ة عنها، ورمبا 
ات�ضل بع�ض النا�ض بها، ومل يتلقوا ردا، فاأ�ضاعوا 
ه��ذا الأمر ب��ني النا�ض، م��ا جعله��م يعزفون عن 
الهتم��ام به��ا، لك��ن �ضي��ارات اطف��اء احلرائ��ق 
وال�ضع��اف و�رسط��ة النج��دة التي نراه��ا يوميا 

م�رسع��ة تثب��ت �ضحة ه��ذه الأرق��ام، اإذ ل ميكن 
لهذه ال�ضيارات ان تتحرك من تلقاء نف�ضها".

ترويج اإعالمي
وي�ضيف عبد العزيز:

" امتناع املواطنني ب�ضكل ارادي او ل ارادي عن 
التفكري بخزن وحفظ والت�ضال باأرقام الطوارئ 
�ضببه جهلهم باإمكانيات هذه اجلهات احلكومية 
ب�ض��ورة عامة،  لذلك علينا ان نعمل على تعريف 
املواطن��ني باأرقام الطوارئ الت��ي ميكن ان تنقذ 
حياته��م يف الوق��ت املنا�ضب عن طري��ق و�ضائل 
الع��الم ، وا�ضتخدام مواقع التوا�ضل الجتماعي 
لغر���ض ترويج ه��ذه الرقام وحفظه��ا والتاأكيد 
عل��ى اهميتها والبتعاد عن التعليقات املغر�ضة 
الت��ي قد حت��ط من قيمة هذه الرق��ام، كما ميكن 
مفاحت��ة وزارة الربية للتاأكي��د على اهمية هذه 
الرق��ام ليت�ضنى للتالميذ حفظه��ا، واي�ضا ميكن 
ا�ضتغالل حاف��الت نقل الركاب للرويج عن هذه 
الرق��ام �ضم��ن بو�ضت��ات تو�ضيحية ك��ون هذه 
الو�ضائط تتجول باأغلب ال�ضوارع وممكن ان ت�ضل 
لأغل��ب النا�ض، خا�ضة �ضي��ارات الجرة اخلا�ضة 

بالإعالنات ".
ومتتلك �رسطة النج��دة، بح�ضب ت�رسيحات كبار 

�ضباطها لو�ضائل الإعالم، منظومة  متطورة جدا 
توؤم��ن ات�ضال املواط��ن بها عرب الرق��م )104(، 
فتق��وم البدال��ة بتو�ضي��ل املعلوم��ة اإىل القاطع 
ال��ذي وق��ع فيه احل��ادث، لأن العا�ضم��ة مق�ضمة 
اإىل قواط��ع، ليوجه بدوره اأقرب دورية اإىل مكان 
احل��ادث باأ�رسع وق��ت، ول يقت���رس عمل �رسطة 
النج��دة على ح��وادث اجلرمية والق�ض��اء والقدر 
فق��ط، بل ت�ضهم كذل��ك يف نقل املر�ضى من ذوي 
احل��الت احلرج��ة يف الكث��ري م��ن الأحي��ان اإىل 

امل�ضت�ضفيات.
ويختت��م مدي��ر اع��الم ال�ضعاف الف��وري كالمه 
بنقطة جدي��رة بالهتمام قائ��ال: " هناك بع�ض 
املناط��ق ل يتح��رك مواطنوه��ا خط��وة واح��دة 
باأنف�ضه��م عن��د وق��وع احل��وادث ال بالت�ض��ال 
به��ذه الرقام لنهم يعدونه��ا حقا من حقوقهم، 
وذل��ك بح�ض��ب ا�ضتبيان��ات قمن��ا باإجرائه��ا يف 
بع�ض املناطق ويف بع���ض املناطق جتد النا�ض 
ل يعريون اهمي��ة لهذه الرقام ب�ضبب خوفهم او 
عدم ثقته��م بها كما ذكرنا م�ضبقا،  لذلك نحتاج 
اىل نف�ض العالم الر�ضمي للرويج لهذه الرقام، 
لبعث الطماأنينة يف قل��ب املواطن العراقي الذي 

يجهل اهمية ارقام الطوارئ".

 و م��ن ق��وات وزارة الداخلي��ة )مغاوي��ر الداخلية و 
ال�رسط��ة املحلي��ة والنجدة و ال�رسط��ة العاملني يف 
اجلن�ضي��ة و اجلوازات و املوؤ�ض�ضات املدنية واملرور( 
و لك��ن كثريا منا ل يعل��م ان هناك قوة مهمة تابعة 
ل��وزارة الداخلي��ة و ه��ي املديري��ة العام��ة ل�رسطة 
كهرب��اء الع��راق او ما ي�ضمى او يطل��ق عليها �رسطة 
الكهرب��اء ه��ذه الق��وة تعم��ل ب�ضم��ت و عملها مهم 
ج��دا و فيه الكثري من اخلطورة مثل حماية حمطات 
الكهرب��اء يف جمي��ع انح��اء الع��راق م��ن التعر���ض 
للعملي��ات الرهابي��ة و التخريبي��ة و كذل��ك حماية 
خط��وط نق��ل الطاق��ة الكهربائية على ط��ول حدود 
الع��راق و لديها اعمال اخرى منه��ا اعمال ان�ضانية 
و مهم��ات قتالي��ة عل��ى جبه��ات القت��ال لإ�ضن��اد 
الق��وات المنية حلماية ار�ض الوط��ن و جميع هذه 
العمال يتم العمل فيها ب�ضمت من اكرب م�ضوؤول يف 
املديرية اىل ا�ضغر منت�ضب يف هذه املوؤ�ض�ضة املهمة
اخلال��دي( منت�ض��ب يف �رسط��ة  )عل��ي  ال�رسط��ي    
الكهرب��اء يق��ول : اعمالن��ا كب��رية و مهم��ة من��ذ ان 
بداأن��ا بالعم��ل يف �رسط��ة الكهرب��اء اإذ كن��ا نعم��ل 
با�ضم قوات حماية املن�ضاآت وقمنا بحماية حمطات 
توزيع الكهرب��اء الثانوية من ال�رسق��ة والتخريب و 
كذل��ك دافعنا عن هذه املحطات ايام فرة الطائفية 
املقيت��ة و قدمنا الكثري من ال�ضهداء و اجلرحى و انا 
تعر�ض��ت لإ�ضاب��ة يف ال�ض��در و قمن��ا بحماية هذه 
املحط��ات على الرغ��م من ك��ون ت�ضليحنا يف بادئ 
الم��ر ب�ضيط ج��دا و لك��ن حر�ضن��ا عل��ى موؤ�ض�ضات 
الدول��ة و ممتلكاته��ا جعلن��ا نحم��ي موؤ�ض�ضاتن��ا و 
نح��ن الن يف �رسطة الكهرب��اء مت زجنا يف دورات 
تدريبية ا�ضا�ضية و ت�ضليحنا جيد جدا و مدير �رسطة 
الكهرب��اء )قا�ض��م خزع��ل التميمي( يق��وم بزيارتنا 

با�ضتمرار و يتفقد جميع حمطات الكهرباء
 املحام��ي )ولي��د �ضلم��ان ال�ضاع��دي( منت�ض��ب يف 
�رسط��ة الكهرب��اء يف حمافظة ذي ق��ار يقول :بداية 
عمل��ي يف �رسطة الكهرباء كانت يف احدى حمطات 
التحوي��ل الثانوي��ة يف ق�ض��اء ال�ضط��رة حي��ث قمنا 
بحمايته��ا وحماية جمي��ع املهند�ض��ني والفنيني و 
املوظفني و املمتلكات يف املحطة و قمنا بالذهاب 
مع جمموعات كبرية من �رسطة الكهرباء من جميع 
املحافظ��ات اىل حمافظة �ض��الح الدين و حمافظة 
كرك��وك  للم�ضارك��ة يف عملي��ات حماي��ة م�ضف��ى 
بيج��ي وقدمنا اجلرح��ى وال�ضهداء م��ن اجل حماية 
ار�ض الوطن و اولويات عملنا يف ال�ضعبة القانونية 
يف �رسطة الكهرباء ه��ي الدفاع عن حقوق ال�ضهداء 

و اجلرح��ى م��ن ابن��اء �رسط��ة الكهرباء ، ام��ا مدير 
�رسط��ة الكهرباء كان من اك��رب امل�ضاندين لنا نحن 
اخلريجني حملة �ضه��ادات البكالوريو�ض باملطالبة 
بتحويلن��ا اىل العم��ل يف دوائ��ر الدول��ة املدني��ة و 
احلم��د هلل حتق��ق هذا المل و املطل��ب بعد ان �ضوت 

جمل�ض النواب على هذا القانون .
 اما احل��اج )�ضعد �ضاكر ابو خالد البي�ضاين( له راأي 

يف �رسطة الكهرباء:
نح��ن م��ن ابن��اء منطق��ة ال�ضع��ب مل�ضن��ا اخلدمات 
الت��ي تقدمه��ا �رسط��ة الكهرب��اء من خ��الل تعاون 
حماي��ة املحط��ات يف املنطق��ة و القي��ام بحماي��ة 
هذه املحطات م��ن العبث و التخريب و كذلك مل�ضنا 
تعاون �رسطة الكهرباء خ��الل ايام زيارة اربعينية 
المام احل�ضني )ع( و زيارة ا�ضت�ضهاد المام الكاظم 
)ع( و ح��الت الط��وارئ الت��ي حت�ض��ل ب��ني احلني 
والخر مث��ل املظاهرات وغريها حي��ث اننا ن�ضاهد 
ون��رى مواكب حتم��ل ا�ضم املحطة الت��ي يعمل بهاء 

منت�ضب��ي �رسط��ة الكهرب��اء حيث يقوم��ون بحماية 
الزوار و تقدمي اخلدمات لهم و تاأمني الطريق ذهابا 

و ايابا لغاية انتهاء مرا�ضيم الزيارة.
 وحت��دث النقي��ب )اأ�ضع��د املندلوي( اآم��ر �رسية يف 
�رسط��ة الكهرب��اء: نح��ن يف �رسطة الكهرب��اء نقوم 
باإج��راء زي��ارات تفتي�ضي��ة م�ضتم��رة عل��ى جمي��ع 
التحوي��ل  وحمط��ات  الكهرب��اء  توزي��ع  حمط��ات 
الثانوي��ة ملعرف��ة النواق���ض والحتياج��ات الت��ي 
يحتاجه��ا املنت�ضب��ون وكذل��ك لدين��ا ق��وات مدربة 
حلماي��ة خطوط نق��ل الطاق��ة الكهربائية على طول 
ار���ض العراق من اق�ضى ال�ضمال اىل اق�ضى اجلنوب 
ومن الغ��رب اىل اق�ضى ال�رسق حي��ث نقوم مبراقبة 
ه��ذه البراج وكذلك ن�رس �ضيطرات متنقلة على مدار 
)24( �ضاع��ة وي���رسف على هذه ال�ضيط��رات وغرف 
العملي��ات و خط��ط النت�ضار ب�ض��ورة مبا�رسة مدير 

�رسطة الكهرباء اللواء )قا�ضم خزعل التميمي(
 ال�ضيخ )�ضعيد ال�ضدي( امام وخطيب ح�ضينية الأئمة 

الأطهار و م�ضوؤول حماية حقوق ذوي �ضهداء احل�ضد 
ال�ضعب��ي يقول :من��ذ ان بداأ تنظي��م داع�ض الإرهابي 
باحت��الل الأرا�ض��ي العراقية و ممار�ض��ة القتل على 
الهوي��ة و الدي��ن و املذه��ب و الع��رق و ا�ضتباح��ة 
احلرم��ات �ض��درت فت��وى املرج��ع الدين��ي العلى 
ال�ضي��د )عل��ي ال�ضي�ضت��اين( حي��ث لبى ابن��اء ال�ضعب 
العراقي ه��ذه الفتوى و ب��داأوا يت�ضابقون للم�ضاركة 
يف عمليات حترير ار�ض العراق من الدواع�ض و هذه 
احلرب خلفت الكثري من ال�ضهداء و اجلرحى و اليتام 
و الرام��ل و الثكاىل من ذوي �ضهداء احل�ضد ال�ضعبي 
و تطل��ب منا كرج��ال دين ان نق��ف وقفة مهمة من 
اج��ل الدف��اع عن حقوق ذوي ال�ضه��داء و اجلرحى و 
ه��ذا المر تطلب من��ا الكثري من اجله��د لفتح ابواب 
الدعم م��ن جميع امل�ضوؤولني و �ضاهدن��ا باأم اعيننا 
ان اكرث ان�ض��ان �ضاهم يف دعم قوات احل�ضد ال�ضعبي 
و دع��م عوائ��ل ال�ضهداء من خالل زي��ارة اجلرحى و 
ح���رس جمال�ض الع��زاء ل�ضه��داء احل�ض��د ال�ضعبي هو 

مدير �رسطة الكهرباء اللواء )قا�ضم خزعل التميمي( 
حي��ث نراه اول الداعمني لعوائل ال�ضهداء و نف�ضه مع 

جميع العوائل و املحتاجني
 وتق��ول ال�ضي��دة )امال عل��ي( مدير منظم��ة العراق 

الن�ضانية لالأرامل و اليتام:
منظمتن��ا تق��وم بدعم الرام��ل واليت��ام من خالل 
فت��ح دورات تعليمية وتدريبية ودورات حمو المية 
لالأرام��ل وم��ن اأك��رث الداعم��ني ملنظمتنا ه��و مدير 
�رسطة الكهرباء حيث قدم الكثري من الدعم املعنوي 
وامل��ادي وقام بزي��ارة الكث��ري من اه��ايل ال�ضهداء 
وكذل��ك زي��ارة اليت��ام وتق��دمي الهدايا له��م ونحن 
ن�ضك��ر هذا الفعل اخل��ري من مدي��ر ومنت�ضبي �رسطة 

الكهرباء
 و اأثنى الدكتور )علي ح�ضني جواد( م�ضت�ضفى مدينة 

المامني الكاظمني )ع( الطبية  :
م�ضت�ضفانا ميلك جناح خا�ض لعالج القوات المنية 
واحل�ض��د ال�ضعبي ويقدم لهم كاف��ة اخلدمات الطبية 
والعالجي��ة ومن خ��الل متابعتنا لأح��وال اجلرحى 
يف امل�ضت�ضف��ى ن�ضاهد الكثري من الزيارات للجرحى 
يق��وم بها الكث��ري م��ن امل�ضوؤولني واع�ض��اء جمل�ض 
الن��واب و م��ن اك��رث ال�ضخا���ض الذي��ن ي��رددون 
لزيارة اجلرحى با�ضتم��رار هو اللواء قا�ضم التميمي 

مدير �رسطة الكهرباء
واك��د ذل��ك الدكتور )عم��ر �ضعدون( ال��ذي يعمل يف 
اجلن��اح اخلا���ض لع��الج الق��وات المني��ة واحل�ض��د 
ال�ضعب��ي يف م�ضت�ضف��ى الك��رخ الع��ام ان امل�ضت�ضفى 
ت�ضتقب��ل الكثري م��ن الزوار وامل�ضوؤول��ني  والنواب و 

منهم امل�ضوؤولني وال�ضباط يف �رسطة الكهرباء
 �رسط��ة الكهرب��اء تق��وم بتق��دمي خدم��ات كب��رية ، 
تب��داأ بحماي��ة خطوط نق��ل الطاق��ة الكهربائية من 
اج��ل اي�ضال التي��ار الكهربائي للمن��ازل و املعامل 
و امل�ضت�ضفي��ات و دور العب��ادة و كذل��ك نراه��م يف 
�ضاح��ات القت��ال ي�ضان��دون اخوتهم رج��ال اجلي�ض 
و ال�رسط��ة و احل�ض��د ال�ضعب��ي يف حمارب��ة الإرهاب 
و حماي��ة الر���ض و العر���ض و ل نن�ض��ى اجلان��ب 
الن�ض��اين و الجتماع��ي م��ن خ��الل زي��ارة عوائل 
�ضه��داء و جرحى القوات المني��ة واحل�ضد ال�ضعبي و 
دع��م اليتام و تقدمي اخلدمات الخرى مثل حمالت 
التنظي��ف و زراعة الرا�ضي بالتعاون مع مديريات 
البلدي��ات يف كاف��ة املحافظات كل ه��ذه اخلدمات 
يقدمها رجال �رسط��ة الكهرباء و كل هذه اخلدمات 
نحن ل نعرفه��ا و نعلم بها لنهم يعملون ب�ضمت و 
يوؤدون واجباته��م على اكمل وجه و يريدون ابتغاء 
ر�ض��وان اهلل ع��ز وجل و بح��ق ينطب��ق عليهم املثل 

القائل )جنود جمهولون يعملون ب�ضمت( .

يتجاهلها الكثيرون ..115، 122، 104... أرقام مفيدة لمواجهة المخاطر 

شرطة الكهرباء ومنتسبوها.. جنود مجهولون يقدمون خدماتهم بصمت

بغداد  ـ متابعة 

بغداد ـ خاص

عين الجورنال Tue. 27 Dec. 2016 issue no 252
الثالثاء 27 كانون االول 2016 العدد 252

 كثريا منا عندما يتم 
ت�جيه له �س�ؤال عن 

الهيكل التنظيمي للق�ات 
االمنية و الع�سكرية يف 

العراق يجيب ب�سرعة 
كبرية ان الق�ات االمنية 

يف العراق تتك�ن من 
ق�ات وزارة الدفاع 
)اجلي�ش و الق�ات 

اخلا�سة و �س�ات و 
الق�ة اجل�ية و البحرية 

و الدروع( 
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