
ك�شف النائب الأول ملحافظ الب�رصة حممد طاهر التميمي 
عن م�شاع لأر�شال معاقي القوات الأمنية واحل�شد ال�شعبي 

لتلقي العالج يف جمهورية الت�شيك .
وق��ال "التميم��ي يف بي��ان �شحف��ي ورد للجورن��ال، اأن 
احلكومة املحلي��ة يف الب�رصة بحثت مع ال�شفري الت�شيكي 
يف العراق يان فيجتال تعزيز وتطوير العالقات امل�شرتكة 

والتعاون الثنائي بني اجلانبني مبختلف املجالت .
وا�ش��اف التميم��ي " ان��ه مت التفاق على توقي��ع مذكرة 
تفاه��م ب��ني البلدي��ن فيما ار�ش��ال املعاقني م��ن جرحى 
يف  الع��الج  لتلق��ي  ال�شعب��ي  واحل�ش��د  المني��ة  الق��وات 
جمهوري��ة الت�شيك ، ف�شال ع��ن مناق�شة احلكومة املحلية 
م��ع ال�شف��ري الت�شيك��ي ق�شاي��ا اخ��رى متعلق��ة مبجالت 
ال�شتثمار للمعامل املوجودة يف الب�رصة ومنها ، معامل 
البرتوكيمياوي��ات ، و�شناعة ال��ورق ، واحلديد وال�شلب ، 
وال�شم��دة ، ل�شتثماره��ا واعادتها ب�ش��كل متطور يوازي 

�شناعات الدول باملنطقة ".

ناق�ش��ت وزي��رة ال�شحة والبيئ��ة الدكت��ورة  عديلة حمود 
ح�ش��ني مع وف��د اله��الل الحمر الي��راين برئا�ش��ة ال�شيد 
حمم��د ر�شا �شاكر �شبل تعزيز التعاون ال�شحي يف جمال 

التدريب والتطوير وتبادل اخلربات 
 كم��ا تطرق اللقاء ال��ذي ح�رصه احلاج ابو احمد الب�رصي 
ع�ش��و جمل���س الن��واب ال�شاب��ق و الدكت��ور حمم��ود عب��د 
الر�ش��ا معاون مدير دائرة المور الفني��ة توثيق وتن�شيق 
وتب��ادل اخل��ربات يف جمال الزي��ارات املليونية من اجل 
تقدمي اف�شل اخلدمات الطبية والعالجية حل�شود الزائرين 
الوافدة لزيارة العتبات املقد�شة خالل املنا�شبات الدينية
وعل��ى �شعي��د مت�ش��ل مت  عق��د اجتماع م�ش��رتك مع وفد 
اي��راين �شح��ي حول الزي��ارة املرتقبة لوزي��ر ال�شحة يف 

اجلمهورية ال�شالمية اليرانية اىل العراق
يف �ش��وء الدعوة الر�شمية املوجهة من قبل  عديلة حمود 
اىل وزي��ر ال�شح��ة والع��الج والتعلي��م الطب��ي الي��راين، 
ومتهي��دا لزي��ارة الوف��د رفي��ع امل�شت��وى برئا�ش��ة وزي��ر 
ال�شحة يف اجلمهورية ال�شالمية اليرانية الدكتور ح�شن 

ها�شمي .
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وخالل ثالث �شن��وات �شيطر فيه��ا التنظيم املت�شدد 
عل��ى ثاين اأكرب املدن العراقية حظر اأي دمى بوجوه 
اأو اأع��ني مب��ا يف ذل��ك اأي جم�شم��ات حليوان��ات اإذ 

اعتربها �شكال من اأ�شكال الوثنية.
ويو�ش��ح تاج��ر األع��اب اأطف��ال باجُلملة يدع��ى اأبو 
حمم��د اأن��ه عندم��ا ط��ردت ق��وات الأم��ن العراقي��ة 
التنظي��م املت�ش��دد من ���رصق املو�ش��ل ظهر حمالن 
لبي��ع لع��ب الأطفال يف يناي��ر كانون الث��اين. وبعد 
اأربع��ة اأ�شه��ر اأ�شبح ع��دد تلك املح��الت 15 متجرا 

الآن.
وق��ال اأب��و حمم��د يف متج��ره )ال�شعد لتج��ارة لعب 
الأطف��ال( "الإقب��ال الآن اأح�ش��ن من قب��ل. لأن كان 
بزمن �شيط��رة التنظيم، مثل اأي لعبة اإذا  كان عليها 
�شور مثال فيج��ب ان ن�شع عليها حجابات اأو هكذا 
وه��ذا غ��ري موج��ود الآن. ال�شت��رياد ل يوج��د �شيء 

ممنوع به ".
وي�شت��ورد اأبو حممد لعب الأطفال من ال�شني ويقول 
اإن معظ��م متاج��ر لع��ب الأطف��ال الك��ربى تق��ع يف 
اجلان��ب الغرب��ي من املو�ش��ل والذي ل ي��زال ي�شهد 
مع��ارك �رص�ش��ة ب��ني  تنظيم داع���س وق��وات الأمن 

العراقية.
ويق��ول �شاح��ب حمل لع��ب اأطفال يدع��ى اأبو �شيف 
اإن الأطف��ال يتطلع��ون للتغ��ري واإن جتارت��ه ت�شه��د 
انتعا�ش��ا. واأ�ش��اف "كل �شيء مفت��وح. كل ما يحبه 
الطفل موجود. بالأول كان هناك �شغالت كثرية غري 
مطلوب��ة اأو كان )تنظيم داع���س( يقول لنا ان نغلف 
�شورته��ا اأو وجه��ا اأما )الآن( فاأً�شب��ح الأمر عاديًا 

يختار اأي �شيء اأي لعبة. لأنها لعبة اوًل واخراً ."
ويق��ول اآب��اء اإنه��م يدرك��ون اأهمية ���رصاء مثل هذه 
اللع��ب لأطفاله��م مل�شاعدته��م على جت��اوز معاناة 

ثالث �شنوات من احلرب والرعب.
وق��ال ح�ش��ن وه��و اأح��د الآب��اء الذين يبحث��ون عن 
دمى لأطفال��ه "تعر�س الأطف��ال للقمع )حتت حكم 

تنظيم داع�س(. مل يرتكوا �شيئا مل مينعوه. فقد منعوا 
الوج��وه عل��ى الدم��ى". واأ�ش��اف "تعر���س اجلميع 
للقم��ع... الكبار وال�شغار. عادت الدمى مرة اأخرى... 

عادت احلياة ونحن الآن اأحرار."
وقال عراقي من املو�شل يدعى طه يف متجر اللعب، 
يبح��ث عن لعبة لبنه، عن التنظيم املت�شدد "ال�شور 
دائم��ا مينعونه��ا بحج��ة ال���رصك والأوث��ان. وه��ذه 
كله��ا خراف��ات ، وه��م نا���س ل يعرف��ون اهلل اأ�شال. 

لكنهم  ج��اءوا لكي ي�شوهون الإ�شالم". واأ�شاف طه 
"الأطف��ال اأ�شال مت�شايقني باملدار�س مت�شايقني. 
بالألع��اب مت�شايقني. بكل �ش��يء مت�شايقني. حتى 
يف النزه��ة م��ع اأهله��م مت�شايقني. كان��ت حياتهم 
جحي��م. احلي��اة م��ا ت�شتم��ر معه��م". وياأم��ل �شكان 
املو�شل اأن يعود الأطفال لال�شتمتاع باألعاب كانوا 
ي�شتمتع��ون باللع��ب به��ا قب��ل ظه��ور التنظيم لكي 

ت�شبح عملية تعافيهم م�شاألة وقت فقط

ي�شتع��د امل�شتثم��ر �شب��اح زنكن��ة ملغ��ادرة حمافظة 
النا�رصي��ة جن��وب العراق بعد ظ��روف قا�شية عا�شها 
،بعدما عج��ز عن اإكم��ال م�رصوعه )الزق��ورة ال�شكني 

ال�شتثماري(فم�شاحة امل�رصوع تبلغ ١٥٠ دومن 
وع��دد الوح��دات ال�شكني��ة ٨٧٤ وح��دة �شكني��ة م��ع 
كان   التوق��ف  التحتي��ة  والبني��ة  العام��ة  اخلدم��ات 
ب�شب��ب الروتني، تدخالت الع�شائ��ر ، احلكومة املحلية 

، ومعوق��ات واجهته منذ البداية حيث ي�رصد جميعها) 
للجورنال( مث��ل  التاأخري باإجراءات تخ�شي�س متليك 
امل���رصوع م��دة �شنتني م��ن تاري��خ ا�شت��الم الإجازة 
اىل  اأدت  الت��ي  الع�شائري��ة  امل�ش��اكل  ال�شتثماري��ة 
توق��ف امل���رصوع م��رات عديدة ع��دم تع��اون الدوائر 
ذات العالق��ة بقان��ون ال�شتثم��ار  كم��ا ان احلكوم��ة 
املحلي��ة مل تويف بالتزامه��ا باإي�شال اخلدمات ح�شب 
قان��ون ال�شتثم��ار  وعدم تهيئ��ة ال�ش��ارع النا�رصي 
ون�رص الثقافة ال�شتثمارية لدى املواطنني بالإ�شافة 

اىل   تدخل بع�س اجلهات ال�شيا�شية واحلزبية للتاأثري 
بع��دم حتقيق اجناز امل���رصوع واإيجاد معرقالت امام 
امل���رصوع به��دف اإف�شالها  برغم و�ش��ول ن�شبة اإجناز 
امل���رصوع اىل ٤٠٪  كم��ا يوؤك��د زنكنة لكن��ه مل يعلن 
راي��ة ال�شت�شالم بعد كل ه��ذه املعرقالت واملعوقات 
لي��زال بانتظار تعاون اجله��ات ذات العالقة بقانون 
ال�شتثمار واحلكوم��ة املحلية بالتعاون معنا لإجناز 
امل���رصوع ، ام��ا م�رصوع �شارع النب��ي ابراهيم اخلليل 
فتحول��ت  حف��ر العمل هن��اك اىل م�شتنقع��ات للمياه 

ال�شن��ة وللجي��ف و�شارت بيئ��ة حا�شن��ة للح�رصات 
بظ��روف  امل�شتثم��ر  واختف��ى  لالأمرا���س،  امل�شبب��ة 
غام�ش��ة قد تك��ون م�شابه��ة لبقية امل�شاري��ع ،بعدما 
اأعلن��ت هيئ��ة ا�شتثم��ار ذي ق��ار يف ع��ام 2013، ان 
كلفة امل���رصوع هي 200 ملي��ون دولر وانه �شيكون 

من امل�شاريع املهمة يف املحافظة.
  ويوؤكد نا�شطون مدنيون ان ال�شتثمار يف املحافظة 
ي�شتوج��ب الإيف��اء م��ن قبل هيئ��ة  ال�شتثم��ار بكافة 

تعهداتها جتاه امل�شتثمر من التزامات خدمية.

القصـص اليومـية في "السناب شات" .. أسـلوب حيــاة ال يخلــو من مــازق !!
 وقد ا�شتطاعت ال�رصكات القائمة على مواقع التوا�شل الجتماعي 
الأخ��رى مث��ل )الن�شتغ��رام، والفي���س ب��وك(، اإن ت�شي��ف وحتدث 
تطبيقاته��ا لتحتوي عل��ى خا�شية )اليوميات( كم��ا يف )ال�شناب 
�ش��ات(، وقد اأ�شهم اأ�شافة هذه املي��زة، يف جذب امل�شتخدمني اإىل 

املواقع الأخرى. 
وي�ش��ري حمم��د �شليم / تدري�ش��ي يف اجلامع��ة امل�شتن�رصية / اىل 
اأن " اغل��ب ال�شب��اب امل�شتخدم��ني خلا�شية اليومي��ات يف مواقع 
التوا�ش��ل الجتماعي، يك��ون اإ�شتخدامهم بداف��ع الت�شلية، وهناك 

من امل�شتخدمني يحاولون اأ�شتعرا�س معلومات مهمة ومفيدة.
 فيم��ا يق��ول اأم��ري حمي��د / طال��ب جامع��ي / اأن " ل��كل �شخ�س 
م�شتخ��دم لليومي��ات غر���س خمتل��ف، وح�شب الأ�شخا���س الذين 
يقوم��ون مبتابعت��ه، العملية تق��وم بالأ�شا�س عل��ى كيفية اختيار 
املتابع��ني املنا�شبني لليوميات. ويظهر الإنت�شار الكثيف لظاهرة 
الن�رص يف )اليوميات( ومتابعتها من قبل الأخرين، حجم تاأثريها 
عل��ى معظم ال�شباب، والذي اأنعك���س يف تراجع امل�شتوى الدرا�شي 
لديه��م اأو التق�شري يف اأداء م�شوؤولياتهم ب�شبب ق�شاء اأغلب وقتهم 

على امل��واد املن�شورة �شمن اليوميات، ه��ذا ما يراه باقر زهري / 
طال��ب جامعي/ ، وي�شي��ف " اأعتقد من ال���رصوري و�شع اأوقات 
خم�ش�ش��ة ل�شتخدامه��ا م��ن قبل ���رصكات التوا���س الجتماعي 
لتقلي��ل اأنعكا�شاته��ا ال�شلبية عل��ى ال�شباب ". اأم��ا �شحى حيدر / 
موظف��ة / فاأن لها راأي��ا خمتلفا، اأذ تق��ول " اأن بع�س م�شتخدمي 
اليومي��ات ي�شتعر�ش��ون مناطق��ا تراثي��ة اأو مناطق��ا �شياحي��ة، 
ق��د يك��ون اغل��ب النا���س مل يتعرف��وا عليه��ا، م��ن قبل، وه��ذا اأمر 
جي��د ومفي��د ". وتتاب��ع " يف مث��ل ه��ذه احلالة تعت��رب اليوميات 
و�شيل��ة لإث��راء املتابع باملعلومات والثقاف��ة، ل�شيما اأذا تناولت 
جمتمع��ات وبلدان اأخ��رى". رمي جواد / طالبة جامعية / تناولت 
اأخ��رى يف املو�ش��وع، اأذ اأ�ش��ارت اىل " ان البع���س م�شتخدم��ي 
ي�شتخدمون اليوميات يف ) الأن�شتغرام ( لعر�س ر�شائل )ال�شايت( 
وه��و برنام��ج لتلق��ي ر�شائ��ل ب��دون معرف��ة ال�شخ���س املر�شل، 
وه��ذه الر�شائ��ل هي ر�شائ��ل خا�شة ل يجب عر�شه��ا ". وت�شيف 
" امل�شتخدم��ات مقيدات بع�س ال�شيء، يف ا�شتخدام هكذا برامج 

خوفا من �رصقة ال�شور اأو البتزاز". 
وق��د تكون اليوميات عامال مهم��ا للتقريب بني الثقافات، هذا ما 
تق��ول ب��ه فاطمة اأ�شام��ة / طالبة /، وتزي��د " يف بع�س الأحيان 

تعر�س األين��ا اليوميات اأ�شلوب حياة ملجتمع اأخر، وهذا الأ�شلوب 
ملف��ت ومفي��د، ولعل��ه ي�شلح لإعتم��اده يف جمتمعن��ا ليحل حمل 

األيات اأخرى مل تعد منا�شبة يف جمتمع ع�رصي ".
 ويوؤ�رص �شالح / طالب معهد / اىل بع�س الأ�شتخدامات اخلاطئة 
خلا�شي��ة اليوميات، قائ��ال " اإن بع�س امل�شتخدم��ني ل ميتلكون 
ثقاف��ة ا�شتخدام تلك املواقع ب�شكل �شحيح، ويكر�شون ن�شاطاتهم 
فيه��ا على عر���س م�ش��اركات، اأحيانا تك��ون �شاذج��ة، تدعو اإىل 

ال�شخرية وتعطي �شورة �شلبية عن املجتمع ".
 وي��رى احمد الواثق / حمامي / وبحك��م عمله وتوكله يف الكثري 
م��ن الق�شايا النا�شئة من م�شاكل يف مواقع التوا�شل الإجتماعي، 
ومنه��ا ق�شاي��ا الطالق " اإن اغل��ب حالت النف�ش��ال والف�شائح 
والبت��زاز حتدث من خالل الأ�شتغالل ال�ش��يء لهذه اليوميات من 
قب��ل الأخرين، ل�شيما وان اغلب عالقات التعارف حتدث يف هذه 
املواقع بني فئات عمرية قليلة الوعي ل تقدر خطورة ن�رص الأ�شياء 

ال�شخ�شية التي قد ت�شتغل بطريقة �شيئة من قبل الخرين" .
 اأم��ا مهند���س الربجمي��ات يا�رص طال��ب، فهو ي��رى ان " خا�شية 
اليومي��ات، هي و�شيلة جلذب امل�شتخدمني دون اأن تكلف �رصكات 
تطبيقات التوا�ش��ل الجتماعي تكاليف كبرية، واحد الأ�شباب اإن 

تل��ك ال���رصكات ل ت�شع م�شاح��ات خزنيه وقاع��دة بيانات حلفظ 
ال�ش��ور والأف��الم الق�ش��رية، لأنها حم��ددة مب��دة )24( �شاعة ثم 
حت��ذف تلقائيا، ناهيك ع��ن الر�شائل اخلا�شة ب��� )ال�شناب �شات( 

حتذف مبجرد اخلروج ثم العودة اإليها" . 
واأ�ش��اف " الكرث رواجا حاليا ه��و ) ال�شناب �شات والن�شتغرام ( 
يف خا�شية اليوميات حتديدا، اما اخر التحديثات التي جرت على 
) الفي���س ب��وك ( التي ا�شافت خا�شية اليومي��ات، فتعترب يف اخر 
املرات��ب، لأنها لي�شت بكف��اءة الربامج الخرى م��ن حيث اجلودة 

وال�رصعة يف ا�شتخدامها ومعاجلتها للبيانات .
 وت��رى الباحث��ة ذكرى جمي��ل / رئي�س ق�شم الجتم��اع يف كلية 
الآداب � م�شتن�رصي��ة / اأن "مواق��ع التوا�ش��ل الجتماع��ي حتمل 
اجلانب��ني اليجاب��ي وال�شلبي، وقد توؤثر ب�ش��كل �شلبي على بع�س 
الفئ��ات العمرية احلرجة، )كالأطف��ال واملراهقني( الذين ما زالوا 
يف ط��ور التن�شئة الجتماعي��ة، وتربز ال�شلبيات عن��د الدخول اإىل 
املواق��ع ال�شيئة ومواق��ع العنف واجلرمية والإره��اب ". وتتابع " 
اأن بع���س امل�شتخدمات تعر�شه��ن لالبتزاز ب�شبب هذه اليوميات، 
واأحيان��ا امل�شتخدمني يف عمر كبري ومن خالل جهلهم با�شتخدام 

تلك اخلا�شية يقعون يف اأخطاء توؤدي اإىل نتائج كارثية ".

 بغداد ـ احمد جميل

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء سايلو معدني 
في قضاء الشطرة

ديالى : إكمال اإلجراءات المالية واإلدارية الخاصة 
بتمويل رواتب مديريات التربية والصحة والزراعة

باحث من الناصرية يكلف بمهمة مخاطر المخدرات 
في جنوب العراق

فرحة الطفولة تعود إليهم مرة أخرى ..

بعد أن حرمهم »داعش« منها.. ألعاب األطفال تحتفي بهم في الموصل 
ذي ق��ار - خا���س: اأعل��ن رئي�س اللجن��ة الزراعي��ة يف حمافظة ذي ق��ار عادل 
الدخيل��ي على موافق��ة الأمانة العامة ملجل�س الوزراء عل��ى اأن�شاء �شايلو معدين 

يف ق�شاء ال�شطرة لأ�شتيعاب حبوب املحا�شيل الزراعية يف املحافظة .
وق��ال النائ��ب الأول ملحاف��ظ ذي قار عادل الدخيلي " اإن جمل���س الوزراء وافق 
خ��الل جل�شت��ه العتيادي��ة ليوم الثالث��اء 25 ني�ش��ان 2017 عل��ى تخ�شي�س 
املبال��غ املالية اخلا�شة باإن�ش��اء م�رصوع ال�شايلو املعدين يف ق�شاء ال�شطرة من 
تخ�شي�ش��ات احتياط��ي الطوارئ " . و�شدد الدخيلي " على اأهمية امل�رصوع الذي 
�شي�شاه��م يف زيادة الطاق��ة الأ�شتيعابية ملادتي احلنط��ة وال�شعري امل�شوقة من 
املزارع��ني يف خم��ازن املحافظة ". اجلدير بالذكر اإن الدخيلي قد اأعلن يف وقت 
�شاب��ق عن حتقيق الإكتف��اء الذاتي ملح�شويل احلنطة وال�شع��ري بعد و�شل ن�شبة 
زراع��ة ال�شع��ري اىل ) %100( و)   97%( ملح�ش��ول احلنطة يف عم��وم الأرا�شي 

الزراعية يف ذي قار ".

دي��اىل � خا���س : ���رصح حماف��ظ دي��اىل مثن��ى التميم��ي ، الربع��اء ، ب��اإن دائرة 
ال�ش��وؤون املالية والدارية يف ديوان حمافظة دياىل اكملت متويل ح�شابات الدوائر 
امل�شمولة بقانون فك الرتباط منذ يوم الثالثاء و�شيتم توزيع رواتب موظفيها هذا 
ال�شبوع وال�شبوع القادم . وا�شاف التميمي ،" اي تاأخري يح�شل يف توزيع رواتب 
املوظف��ني �شتتحمل��ه ح�شابات الدوائر املعني��ة ، و�شنتابع �شخ�شي��ا هذا المر ولن 
نتهاون مع الطراف التي تق�رص يف اداء واجبها بال�شكل ال�شحيح" . اجلدير بالذكر 
ان حماف��ظ دياىل وجه دائرة ال�شوؤون املالية والدارية وح�شابات الدوائر املرتبطة 
بها ب�رصورة ال�رصاع باإجناز ح�شابات رواتب املوظفني وعدم تاأخريها كما ح�شل 

يف ال�شهر ال�شابق .

ذي ق��ار � خا���س : اأك��دت كلية الآداب يف جامعة ذي ق��ار ،الأربعاء ، ان جمل�س 
الوزراء العراقي �شّمى احد ا�شاتذتها �شمن فريق حكومي لبحث م�شكلة املخدرات 

وتداعياتها على الأمن الإن�شاين يف املجتمع العراقي .
 وقال عميد الكلية الدكتور جابر حم�شن )للجورنال ( ان احلكومة اختارت رئي�س 
ق�ش��م الجتماع يف الكلية الدكتور عدي بجاي �شمن الفريق البحثي الجتماعي 
لدرا�ش��ة م�شكل��ة املخدرات وال��ذي ي�شم ثمانية باحثني م��ن خمتلف اجلامعات 

والوزارات العراقية ذات العالقة.
 ولف��ت اىل ان الفري��ق البحث��ي �شي�شع درا�ش��ة ميدانية حول م�شكل��ة املخدرات 
وتداعياته��ا على المن الن�شاين يف املجتمع العراقي من خالل القيام بجولت 

ميدانية يف مناطق جنوب العراق .
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معوقات تجبر المستثمرين في الناصرية على غلق خزانتهم ومغادرة المحافظة

 يعترب )�ل�شناب �شات(، �أو 
ما يعرف بالق�ش�ص �ليومية 

�ل�شخ�شية �لتي تن�شر على 
مو�قع �لتو��شل �الجتماعي، 

لت�شجيل وبث �الحد�ث 
�ل�شخ�شية �ليومية، و�شيلة 

ال�شتعر��ص �أ�شلوب حياة 
كل �شخ�ص، الأنها تعر�ص كل 
�لتفا�شيل �ليومية لل�شخ�ص 

�مل�شتخدم لها.

تزدهر متاجر �لدمى يف �شرق 
�ملو�شل حيث يتمكن �الأطفال 

�لعر�قيون مرة �أخرى من 
�شر�ء �لعر�ئ�ص مثل تيدي 

بري وغريها من �لدمى 
�ل�شهرية بعد طرد تنظيم 

د�ع�ص من �ملنطقة.
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