
افتت��ح حمافظ كركوك ج�رس ال�شهي��د العميد �شريكو فاحت 
�ش��واين يف منطق��ة �شيو �ش��ور والذي تنفذه دائ��رة الطرق 
واجل�ش��ور وذلك يف احتفال كبري يف موقع اجل�رس ح�رسه 
ع��ددا م��ن اع�شاء جمل���س حمافظة كرك��وك وامل�شوؤولني 
وم��دراء الدوائ��ر اخلدمي��ة وعائل��ة ال�شهي��د �شريكو فاحت 

�شواين .
وق��ال الدكتور جنم الدين كرمي حمافظ كركوك يف حديث 
ل�"اجلورنال " خالل حفل االفتتاح " ان امل�رسوع يعد من 
ال���رسوح العمراني��ة التي �شتفتخر بها كرك��وك و�شيوؤمن 
ت�شهي��ل حركة التنق��ل بني مدن جنوب الع��راق و كركوك 

مرورا ب�شوان ومدن اقليم كرد�شتان حتى حدود ايران .
وا�ش��اف ك��رمي " ان اجل�رس حم��ل ت�شمية ال�شهي��د العميد 
�شريك��و ف��احت �ش��واين ال��ذي ا�شت�شه��د دفاع��ا ع��ن جميع 
مواطن��ي كرك��وك وكان ل��ه مكان��ه كب��ريه يف نفو���س 
مواطن��ي كرك��وك وه��ذا وف��اء للت�شحي��ات الت��ي قدمها 

ال�شهيد و�شهداء البي�شمركه .

طالب قائممقام ق�شاء حديثة مبحافظة االنبار ،الثالثاء، 
ب���رسورة فتح مديرية اجل��وازات واجلن�شية ل�شكان اهايل 
املناط��ق الغربي��ة وت�شهي��ل مراجع��ة املواطن��ني وا�شدار 
الهويات املدنية وامل�شتم�شكات التي يحتاجها املواطنني.
اجلغيف��ي يف ت�رسي��ح خا���س ملرا�ش��ل  م��روك  وق��ال 
)اجلورن��ال(، ان" ق�شاء حديثة ال�شام��دة والتي مل ت�شقط 
بي��د تنظيم داع���س االرهابي واملناطق املح��ررة االخرى 
منه��ا ناحية البغ��دادي وق�شاء هيت وكبي�ش��ة لي�س فيها 
مديري��ة ا�ش��دار اجل��وازات والهويات وال�شه��ادة اجلن�شية 
واملواط��ن يع��اين خ��الل مراجع��ة الدوائ��ر يف الرم��ادي 
وبغداد الإ�ش��دار هوية مدنية مما يجعلنا نطالب ب�رسورة 

افتتاح مديرية اجلوازات واجلن�شية يف حديثة".
وا�ش��اف ان" املناطق الغربية لالأنب��ار وا�شعة ومتباعدة 
ج��دا وافتتاح مق��ر مديرية اجل��وازات واجلن�شي��ة وا�شدار 
معان��اة  �شيح��ل  حديث��ة  يف  للمواطن��ني  امل�شتم�ش��كات 
املواطن��ني وعناء ال�شف��ر اىل الرم��ادي او العا�شمة بغداد 
الإ�ش��دار وجتدي��د ج��واز �شف��ر وهوي��ات مدني��ة". وا�ش��ار 
اجلغيف��ي ان" ق�شاء حديث��ة �شمد اهله��ا بوجه االرهاب 
وقدم��ت الكث��ري م��ن الت�شحي��ات الواج��ب عل��ى احلكومة 
املركزي��ة واملحلي��ة اعط��اء املناط��ق الغربي��ة االهتمام 

االكرث والدعم الذي ي�شاهم بحل م�شاكل املواطنني".
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ق�ش��اء ال�شطرة �شج��ل رقما خطري وه��و �شبع حاالت 
انتح��ار يف يوم��ني، وه��ذا االأرق��ام لي�ش��ت �شهلة يف 
بل��د يعي�س اجتاهات خمتلفة مثل احلروب والف�شاد و 
البطالة ونزاع على ال�شلطة بدون نهاية هذه العوامل 
خرجت كله��ا يف ال�شنوات املا�شية بعدما كانت اأ�شد 

وطاأ يف  2008.
)اجلورنال(عا�ش��ت ه��ذه االأج��واء املحزن��ة وناق�شت 
االأ�شب��اب الت��ي تدف��ع النا�س اىل االنتح��ار ، وماهي 

حالة اليا�س اآلتي و�شل لها املنتحر؟.
كل حال��ة انتح��ار يقع �شحيتها عاط��ل عن العمل او 
فقري اأقفل��ت اأمامه جميع اأبواب احلي��اة ليختار باب 
امل��وت انت�ش��ارا لنف�ش��ه وحليات��ه امله��درة هام�ش��ا 
�شغريا يف �شفحات احلوادث اليومية  وتعج بيانات 

ال�رسطة بحوادث عديدة
فق��د اقدم �شبي يف ال��� 15 من عمره عل��ى االنتحار 
باإط��الق الن��ار عل��ى نف�ش��ه اإطالق��ة واح��دة مبنطقة 
الراأ���س م��ن م�شد�س �شخ�ش��ي، يف ق�ش��اء �شيد دخيل 
���رسق مدين��ة النا�رسية، وح��ادث اخ��ر يتحدث عن 
اق��دام موظ��ف عل��ى االنتح��ار ب�شن��ق نف�ش��ه بحب��ل 
داخ��ل غرفت��ه ،وح��ادث ثال��ث يتح��دث ع��ن انتحار 
جماعي ل�شخ���س واأفراد اأ�رست��ه بالكامل ،ورابع يف 
قي��د التحقيق باأق��دام فتاة تبلغ الع�رسي��ن على �شنق 

نف�شها ،
ه��ذا احل��وادث ا�شبابه��ا خمتلف��ة و دوافعه��ا اي�شا ، 
ويتح��دث م�ش��در اأمني بان التحقي��ق يف�رس جزء من 
العملية ام��ا الدافع دائما ما يكون ب�شبب احلاجة اىل 

املال او الظلم الذي يقع على املجنى على نف�شه.
لك��ن عالء حممد وهو باح��ث اجتماعي ي�شيف حالة 
اخ��رى وهي االحتقان ال�شيا�ش��ي الذي يقتل االن�شان 
بداف��ع الكره لل�شخ�شية وح��زب ال يريدها يف امل�شهد 
ال�شيا�ش��ي، و هن��اك داف��ع راب��ع وه��و املخ��درات او 
احلب��وب املخدرة، التي دخلت البل��د باالآونة االخرية 
بكمي��ات كب��رية م�شتغلة ان�شغ��ال الع��راق  مبحاربة 
داع���س و�شحب اإع��داد كث��رية  من اجلي���س وعنا�رس 
ال�رسطة اىل �شمال العراق ويعتر الدكتور  االأخ�شائي  

يف علم النف�س )عبد اهلل ح�شن( االنتحار عنفا موجها 
نحو الذات، م�شيفا اأن العوامل ال�شاغطة “تت�شاعف 
عل��ى العراقي اقت�شاديا واجتماعي��ا وبيئيا والعنف 
اال���رسي ، ومع انح�ش��ار �شبكات الدع��م االجتماعي، 
وتلبية االحتياجات االأ�شا�شية، ويف ظل وفرة العنف 
ال�شلط��وي الت��ي ترتجم لعنف جمتمع��ي متبادل، اما 
احلل��ول فه��ي موؤجل��ة كم��ا ي�ش��ري باح��ث االجتماع 
)�شب��اح يا�ش��ني( الأ�شباب مرهونة بواق��ع البلد الذي 

يج��ب ان يعت��دل وي��وازن كل �ش��يء ومنه��ا طبق��ات 
املجتم��ع ،  بالق�شاء على البطال��ة ومعاجلة ق�شايا 

املجتمع.
يذك��ر ان حمافظ��ة ذي ق��ار ت�شجل ح��االت متزايدة 
الوا�شل��ة  ال�شب��اب  �رسيح��ة  ومنه��ا  االنتح��ار  م��ن 
ملرحل��ة الياأ�س ،حيث تقيد �شج��الت التحقيق مبراكز 
ال�رسط��ة  ، ارقام لي�ش��ت �شهلة من اإع��داد املنتحرين 

يف املحافظة.

توقع��ت هيئة االن��واء اجلوية ان ت�شه��د اغلب مناطق 
الب��الد ب��دءا من ي��وم اخلمي���س املقبل اج��واًء ممطرة 

لتاأثرها مبنخف�س جوي من البحر االحمر.
 وذك��ر بي��ان للهيئ��ة ان اجواء الب��الد �شتتاأث��ر اليوم 
باإمت��داد مرتفع جوي قادم م��ن تركيا ليكون الطق�س 
يف املناط��ق كافة �شحوا مع بع�س القطع من الغيوم 
والرياح يف املنطقة ال�شمالية متغرية االجتاه خفيفة 

ال�رسع��ة )10-5( كم/���س، ويف املنطقتني الو�شطى 
واجلنوبي��ة تكون الري��اح �شمالية غربي��ة خفيفة اىل 
معتدلة ال�رسع��ة )20-10( كم/�س مبدى روؤية )-8
10( ك��م”. وتكون درجة احلرارة ال�شغرى )15( ْم° 
اق��ل من املعدل بدرج��ة واحدة والعظم��ى )300( م° 
اق��ل م��ن املعدل بدرجت��ني .  اما اجواء ي��وم غد  ففي 
املنطق��ة ال�شمالي��ة طق���س �شح��و اىل غائ��م جزئي��ا 
الأ�شتمرار تاأثرها باأمتداد مرتفع جوي من تركيا ويف 
املنطقت��ني الو�شطى و اجلنوبي��ة طق�س �شيكون غائما 

جزئيا اىل غائم مع فر�شة لت�شاقط زخات مطر خفيفة 
متفرقة يف بع���س اأق�شام املنطقة اجلنوبية لتاأثرهما 
بامت��داد منخف���س جوي م��ن البحر االأحم��ر والرياح 
�شمالية غربية خفيفة اىل معتدلة ال�رسعة )10-20( 
ك��م/ �س تتحول تدريجي��ا اىل متغرية االجتاه خفيفة 
ال�رسع��ة )10-5( كم/���س يف املنطقت��ني الو�شطى و 
اجلنوبي��ة مبدى روؤية )10-8( ك��م  وت�شجل درجات 
احل��رارة ارتفاعا قلي��ال يف املنطق��ة الو�شطى وتكون 
مقارب��ة يف املنطقت��ني ال�شمالي��ة واجلنوبي��ة للي��وم 

ال�شاب��ق  وت�ش��ود االج��واء املمطرة عم��وم البالد يوم 
اجلمع��ة املقب��ل لتاأثرها باأمت��داد منخف�س جوي من 
البح��ر االأحمر ليكون الطق�س يف املناطق كافة غائما 
جزئي��ا اىل غائ��م م��ع فر�ش��ة لت�شاق��ط زخ��ات مطر 
خفيف��ة متفرق��ة يف بع���س اأق�شام املنطق��ة اجلنوبية 
والري��اح متغ��رية االجت��اه خفيفة ال�رسع��ة )5-10( 
كم/���س ، و تكون جنوبية �رسقي��ة خفيفة اىل معتدلة 
ال�رسع��ة )20-10( كم/�س يف االأق�ش��ام الغربية من 

البالد ومبدى روؤية )10-8( كم.

النجف تحيي يوم المبعث النبوي الشريف وسط استنفار أمني وخدمي
 اجله��ات االمني��ة يف حمافظ��ة النج��ف اال���رسف ع��دت عدته��ا 
ال�شتقب��ال اجلم��وع الزائ��رة من خ��الل تنفيذ خط��ة امنية حتدث 
عنه��ا حمافظ النجف لوؤي اليا�رسي للجورن��ال ، " و�شعت قيادة 
عمليات الف��رات االو�شط خطة امنية �شامل��ة �شاركت يف تنفيذها 
جمي��ع موارد وزارتي الدف��اع والداخلي��ة يف املحافظة و�شبقتها 
عملي��ات تفتي�شية ومداهم��ات ا�شتباقية منذ ي��وم االحد املا�شي 

�شارك فيها اكرث من 32 الف منت�شب " .
 موؤك��دا ان : " اخلط��ة االمني��ة ق�شمت املحافظ��ة اىل عدة قطعات 
اذ مت الرتكي��ز على منطقتي املرقد العلوي ال�رسيف ومقرة وادي 

ال�شالم على اعتبار ان ثقل الزيارة �شيكون داخلهما " .
 مو�شح��ا ان : " قط��ع �ش��ري املركب��ات كان يف حمي��ط املدين��ة 
القدمية وكان هناك ت�شديد يف ال�شيطرات ف�شال عن تكثيف اجلهد 

اال�شتخباري ون�رس اجهزة ك�شف املتفجرات " .
واكد رئي�س جلنة اخلدمات يف جمل�س املحافظة ح�شني احلدراوي 
للجورن��ال ان : " خط��ة خدمي��ة �شان��دت اخلطة االمني��ة يف هذه 
الزي��ارة ا�شرتكت فيها عدة جهات منها هيئ��ة املواكب احل�شينية 
ا�شاف��ة اىل العدي��د م��ن الدوائ��ر اخلدمي��ة يف املحافظ��ة متمثلة 
بدوائ��ر ال�شح��ة وامل��اء والكهرب��اء يف النج��ف ف�شال ع��ن دائرة 
املنتوجات النفطية والدوائ��ر ال�شاندة االخرى تاأتي يف مقدمتها 

مديرية مرور املحافظة ومديرية الدفاع املدين " .
وتابع ان : " هذه اجلهات وفرت كل امل�شتلزمات املطلوبة الإجناح 

هذه الزيارة " .
 العتب��ة العلوي��ة املقد�ش��ة من جهته��ا ا�شتنفرت جمي��ع اق�شامها 
ومالكاتها لتوفري االجواء املالئمة وتهيئة املتطلبات اللوج�شتية 
للزائر ، وقال مدير اعالم العتبة العلوية علي زوين جلورنال نيوز 
ان : " العتب��ة العلوي��ة ا�شتقبلت االعداد الغف��رية للزائرين وقدمت 

له��م اف�شل اخلدمات " .  م�شيفا ان : " اجلهود ان�شبت على توفري 
املن��اخ املالئم وتهيئة املتطلبات اللوج�شتية التي تكفل بها ق�شم 

اخلدمات وحفظ النظام وبقية االق�شام ال�شاندة االخرى " .
 وا�ش��ار زوي��ن ان " م�شي��ف االمام علي )ع( فت��ح ابوابه ليال مع 
نه��ار لتقدمي وجبات الطعام اىل الزائرين مل�شاعدة ابناء حمافظة 
النج��ف الذي��ن قدم��وا اخلدم��ات م��ن خ��الل املواك��ب احل�شينية 

املنت�رسة يف املحافظة " .
 وزاد ان " قطع ال�شوارع الذي يوؤدي اىل قطع �شري املركبات داخل 
املدين��ة القدمية تقوم الأجله العتبة العلوية بتوفري اكرث من 250 
عجلة لنقل الزائرين من مناطق القطع االمني حتى م�شارف مرقد 

االمام علي " 
 م��ن جانب��ه او�شح مدير اع��الم دائرة نقل النج��ف معد اجلبوري 
للجورن��ال  ان" الدائ��رة ا�شتنف��رت جهودها الب�رسي��ة وااللية يف 
خط��ة النقل املتبعة يف زيارة املبعث النبوي اذ توفر الدائرة اكرث 

م��ن 5000 مركب��ة خمتلفة االن��واع وال�شعات تتواج��د يف مراب 
النق��ل املنت�رسة يف املحافظة ال�شتيعاب االعداد الكبرية للزائرين 

."
 م�شيف��ا ان " خط��ة بديل��ة و�شعتها دائرة النق��ل يف حالة وجود 
ازدحام او طارئ لتحقيق اعلى درجة االن�شيابية يف عملية النقل 

وحركة املركبات املخ�ش�شة للزائرين "
وكان جمل�س حمافظة النجف اأعلن عن تعطيل الدوام الر�شمي يوم 
الثالث��اء بجمي��ع دوائر املحافظ��ة عدا الدوائر اخلدمي��ة واالأمنية 
مبنا�شب��ة يوم املبع��ث النبوي ال�رسيف وذلك لف�ش��ح املجال اأمام 
ابن��اء املحافظة ال�شيم��ا العاملني يف املواك��ب احل�شينية للقيام 

بواجبهم يف تقدمي اخلدمة للزائرين .
 ورغ��م ان الكثافة العددية لل��زوار تركزت يف مقرة وادي ال�شالم 
وحميطه��ا اال ان العدي��د م��ن �ش��وارع النج��ف �شه��دت قطوع��ات 

واجراءات امنية مكثفة حلماية الزائرين .

النجف ـ آالء الشمري

التجارة تجهز 1163 عائلة في مخيم الخازر 
بكميات من مواد الحصة التموينية

عمليات الجزيرة: صدور 300 أمر اعتقال ضد 
عناصر عشائرية في مناطق غرب األنبار

بابليون : تحرير مختطفات مسيحيات 
من قبضة داعش في نينوى

المنتحرون في الناصرية .. ضحايا فارون من القمع والبطالة

 بغ��داد � متابع��ة:  اعلن��ت وزارة التج��ارة يف بي��ان ا�ش��دره مكتبه��ا االعالمي 
ع��ن جتهي��ز 1163 عائلة نازحة وبواق��ع  6712 فرد مبخيم اخل��ازر بكميات 
م��ن امل��واد التمويني��ة )ال�شك��ر والزي��ت والطحني وال��رز ( بعد تدقي��ق البيانات 

ومقاطعتها من قبل دائرة التخطيط واملتابعة يف الوزارة .
وا�شار البيان ان الكميات التي مت توزيعها كانت )1208( كي�س طحني و)403( 

كي�س رز و )3355( كارتون زيت و)269( كي�س �شكر .
 م�ش��رياً ان تل��ك املواد جه��زت اىل الوكيل الذي مت اعتم��اده يف املخيم حيث مت 

توزيع املواد على العوائل وبح�شور وا�رساف النائب زاهد اخلاتوين .
 وعل��ى ذات ال�شي��اق جه��زت ال�رسك��ة العام��ة لتجارة امل��واد الغذائي��ة العوائل 
النازح��ة يف خمي��م جدع��ة بكمي��ة 755 كي���س �شك��ر وذل��ك �شم��ن ح�ش�شه��م 
التمويني��ة ل��� )5432( عائل��ة .  ومن اجلدير بالذك��ر ان وزارة التجارة م�شتمرة 
بتاأم��ني مفردات البطاق��ة التمويني��ة وجتهيزها للعوائ��ل يف املناطق املحررة 
وخميم��ات النازحني يف حمافظ��ة املو�شل ووفق اجراءاته��ا وباأ�رساف مبا�رس 

من وزير التجارة الدكتور �شلمان اجلميلي.

االنب��ار � خا�س : ك�شف م�شدر امني يف قيادة عمليات اجلزيرة اليوم ،الثالثاء، عن 
�ش��دور 300 امر ق�شائ��ي العتقال عنا�رس وقادة من احل�شد ال�شعبي الع�شائري يف 

املناطق الغربية جراء تورطهم بعمليات اجرامية ودعاوى مدنية .
وق��ال امل�ش��در ملرا�ش��ل )اجلورن��ال(، ان" 300 امر اعتقال �شدر �ش��د عنا�رس من 
احل�شد الع�شائري لتورطهم بعمليات اجرامية ودعاوى مدنية رفعت �شدهم من قبل 
اهايل املناطق الغربية مع تورطهم بعمليات ن�شب واحتيال".  وا�شاف ان" جميع 
املطلوبني ال�شادرة بحقهم اوامر اعتقال هم من املناطق الغربية لالأنبار واملحررة 

من تنظيم داع�س منها ق�شاء هيت والبغدادي وحديثة وكبي�شة". 

نين��وى � متابعة : قال االمني العام حلركة بابليون ريان الكلداين، الثالثاء ، اإنه 
"مت حترير 22 من املختطفات امل�شيحيات من قب�شة تنظيم داع�س يف منطقة 

حي الزهور ".
واأ�شاف الكلداين ، اإنه " مت حترير املختطفات بعملية نوعية من قبل لواء 50 يف 
احل�شد ال�شعبي بقيادة اأ�شامة الكلداين و بالتن�شيق مع قائد �رسطه نينوى العميد 
الرك��ن واثق احلم��داين" واأو�شح، اأنه "خالل ال�شاع��ات القليلة املقبلة �شوف يتم 

ت�شليمهن اإىل عوائلهن ".

حقيبة 

كركوك ـ خاص

األنبار ـ خاص 

ذي قار ـ شاكر الكناني

بغداد ـ متابعة

كركوك تفتتح أعلى جسر في 
العراق بكلفة 122 مليار دينار

قائممقام حديثة يطالب 
بفتح مديرية الجوازات 

والجنسية للمناطق الغربية 

أجواء ممطرة بدءًا من يوم غد ودرجات الحرارة دون معدالتها

اأحيى ع�شرات االف من الزائرين 
ذكرى املبعث النبوي يف النجف 

بزيارة �شريح االمام علي بن ابي 
طالب وزيارة قبور املوتى يف 
مقربة وادي ال�شالم كما جرت 

العادة يف كل عام والتي ت�شادف 
ال�شابع والع�شرين من رجب 

وت�شمى بالزيارة الرجبية و�شط 
امنيات للزائرين بالتخل�ص من 
االرهاب املتمثل بتنظيم داع�ص 

االأرهابي . 

كثرية هي حاالت االنتحار يف 
مدينة النا�شرية مركز حمافظة 

ذي قار جنوب العراق ففي 
ق�شاء ال�شطرة �شمال املحافظة 

ازدادت حاالت االنتحار 
واأخذت يف االرتفاع و�شجلت 
ارقام توؤ�شر اىل عدم تراجعها 

واال�شباب متعددة.


