
الذي��ن  التالمي��ذ  ع��دد  ان  الرتبي��ة  وزارة  اعلن��ت 
النهائي��ة  االمتحان��ات  الأداء  الي��وم  �س��يتوجهون 
للمرحل��ة االبتدائية ال�س��ف ال�ساد�س االبتدائي بلغ 
اكرث م��ن ) 600 (الف تلميذ وتلميذه موزعني على 

) 6000 ( مركز امتحاين.
وقال��ت ب���رى ح�س��ن حم��ودي مدي��ر العالق��ات 
العام��ة واالعالم بال��وزارة يف بي��ان  اإن “الوزارة 
اللوج�س��تية والفني��ة  اكمل��ت كاف��ة اال�س��تعدادات 
لالمتحان��ات النهائية للمرحلة االبتدائية لل�س��ف 
ال�س��اد�س االبتدائ��ي عن طري��ق تزوي��د املديريات 
كاف��ة  واملحافظ��ات  بغ��داد  يف  للرتبي��ة  العام��ة 
باالأ�سئل��ة االإمتحاني��ة ، ا�ساف��ة اىل ت�سكيل مراكز 
الفح�س من قبل ال��وزارة كما مت تهيئة م�ستلزمات 
العملية االإمتحانية كالدفاتر االإمتحانية وبطاقات 

اال�سرتاك” .
وا�سافت حم��ودي  “املديريات العامة للرتبية يف 
بغ��داد واملحافظ��ات كاف��ة قامت بتهيئ��ة املراكز 
االإمتحاني��ة ال�ستقب��ال التالميذ ا�ساف��ة اىل تبليغ 
املراقبني باحل�سور يف وقت مبكر قبل بدء العملية 

االإمتحانية”.
وتابع��ت مدي��ر العالق��ات العامة “االمتح��ان يبداأ 
يف ال�ساع��ة الثامنة �سباحا ح�سب التوقيت املحلي 
ملدين��ة بغ��داد بالن�سب��ة لداخ��ل العراق ام��ا خارج 
الع��راق فيك��ون االمتح��ان ال�ساع��ة احلادي��ة ع�ر 
�سباح��ا بالتوقيت املحلي ملدين��ة بغداد ، ونوهت 
اىل ان��ه اذا �سادف��ت عطل��ة ر�سمي��ة خ��الل اي��ام 
االمتحان��ات فينق��ل امتحان ذلك الي��وم اىل اليوم 

الذي يليه وبنف�س جدول االمتحان .

اعلن��ت قي��ادة عملي��ات بغ��داد ،ال�سب��ت ،ع��ن الق��اء 
القب�س على ع�سابة خمت�سة بخطف االطفال 

وقال��ت القي��ادة يف بي��ان لها تلقت��ه “اجلورنال ” ، 
ان ” ق��وة م�سرتكة م��ن جهاز االمن الوطني و الفوج 
الثال��ث يف الل��واء ال�ساب��ع �رط��ة احتادي��ة بعملية 
نوعي��ة متكن��ت م��ن خاللها م��ن الق��اء القب�س على 
ع�سابة خطف ومتاجرة باالأع�ساء الب�رية يف حي 

ال�سحة �سمن منطقة الدورة.
وا�ساف��ت” ان��ه مت �سب��ط بحوزته��م طفل��ة حديث��ة 

الوالدة كانوا يرومون بيعها”.
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 والبح��ث التف�سيل��ي يف كل حال��ة ملعرف��ة اإذا م��ا 
كان��ت ر�سا�س��ة طائ�سة اأم جرمي��ة متعمدة يتطلب 

الكثري من الوقت، بح�سب م�سادر يف قوى االمن.
تع��د  الطائ���س مل  “هي�ستريي��ا” الر�سا���س  اأن  اإالاّ 
تتطلب رقمًا �سادمًا للنا���س ليدركوا هول املاأ�ساة 
الت��ي تالحقه��م، اإذ بات��ت اأ�سماء الذي��ن �سقطوا يف 
حال��ة الفرح اأو احلزن يف ال�س��ارع اأو يف �سياراتهم 

ق�س�س معروفة وموجعة،
يوم اأم�س قتل طفل واأ�سيب اثنان بر�سا�س طائ�س 
يف حف��ل زفاف يف اإحدى نواحي حمافظة ذي قار، 
وقال م�سدر اأمني ل�”اجلورنال ” ان” احلادث وقع 
اأثن��اء اإط��الق عي��ارات ناري��ة يف حف��ل زفاف يف 
ناحي��ة الن�ر �سمال النا�رية، م��ا اأدى اإىل مقتل 
طف��ل يف اخلام�سة من عم��ره واإ�سابة اثنني اآخرين 

بجروح نقال على اأثرها اإىل امل�ست�سفى”.
واأ�ساف ان “ال�رطة طوقت مكان احلادث، وبداأت 

البحث عن مطلق الر�سا�س”.
ام��ا االح�سائي��ات عن ع��دد ال�سحايا فق��د ك�سفت 
جلن��ة ال�سحة والبيئة يف جمل���س حمافظة ذي قار 
ل�”اجلورن��ال” عن �سقوط اك��رث من 70 قتيال جراء 
اط��الق الن��ار الع�سوائي يف املحافظ��ة خالل العام 

املا�سي
رئي���س اللجن��ة عب��د االمري �س��امل يق��ول ، ان دائرة 
�سح��ة ذي ق��ار �سجلت خ��الل الع��ام املا�سي اكرث 
من 70 حالة وفاة ل��كال اجلن�سني جراء االطالقات 
الناري��ة الع�سوائي��ة يف منا�سبات االف��راح والعزاء 

مبختلف مدن املحافظة .
وراأى ان “ه��ذه احل�سيل��ة الكب��رية م��ن ال�سحاي��ا 
تعك���س تنام��ي مقلق لظاه��رة االطالق��ات النارية 
الع�سوائي��ة ، م��ا ي�ستدع��ي �س��ن القوان��ني وو�س��ع 

الت�ريعات الالزمة للحد منها” .
وينتق��د �س��امل االجهزة االمنية وق��وات ال�رطة يف 
املحافظ��ة “لتهاونه��ا يف مواجهة ه��ذه الظاهرة ، 
وع��دم حما�سب��ة املتورطني بها “، عل��ى الرغم من 

انها �سارت �سببا الإزهاق االنف�س الربيئة .
وي�س��ري القان��وين ر�سي��د الركاب��ي اىل ان��ه يجب ان 
االإج��راءات  واملحافظ��ون  الداخلي��ة  وزي��ر  يتخ��ذ 
بحق م��ن يطلق العيارات الناري��ة يف غري احلاالت 
امل�سم��وح به��ا قانون��ا مهم��ا كان��ت اجله��ة الت��ي 

يع��ود له��ا ال�س��الح و �سجن��ه م��دة ال تقل ع��ن �سنة 
وال تزي��د عن ثالث �سن��وات وتغرمي��ه مبلغا ال يقل 
ع��ن )50000( خم�س��ني األف دين��ار وال يزيد على 
)1000000( ملي��ون دين��ار . عل��ى ان يقي��د ه��ذا 
املبل��غ اإيرادا للخزينة العام��ة ، لكن هذا القانون ال 

ينفذ ب�سبب التدخالت الع�سائرية واحلزبية”.
ويق��ول ال�سحف��ي كاظ��م ح�س��ن ،ان  جمموع��ة من 
الر�سا���س  “لوق��ف  حمل��ة  اأطلق��وا  االعالمي��ني 

الطائ���س” ان ” االإعداد الر�سا�س التي تطلق لي�ست 
ب�سيطة وعل��ى ال�سلطات االأمني��ة مالحقة من اإطلق 
الن��ار وزه��ق روحا بريئ��ة ، مهم��ا كان من�سبه او 
اجله��ة التي ينتمي اليه��ا ،بتفعيل القوانني من قبل 
اجه��زة ومراك��ز ال�رطة وعدم جتاهله��ا”، م�سيفا 
“لو مت جتاهل االمر �ستتحول مبادرتنا اىل اأ�سوات 
ب��دون كالم وه��و م��ا يح��ول دون احل��د م��ن ه��ذه 

اجلرائم “.

اعلن��ت امانة بغداد، ال�سب��ت ، امهال االطباء وذوي 
امله��ن ال�سحي��ة يف مدين��ة ال�سدر ا�سبوع��ا واحدا 
فقط  لت�سديد ما بذمتهم من ر�سوم املهنة واالعالن 

والنظاف��ة . وقال��ت امان��ة بغ��داد يف بي��ان تلق��ت 
“اجلورنال ” ن�سخة منه ، ان ” دائرة بلدية ال�سدر 
االوىل ر�س��دت قيام الغالبي��ة العظمى من االطباء 
وذوي امله��ن ال�سحي��ة بالته��رب م��ن ت�سدي��د م��ا 
بذمتهم من ر�سوم املهنة والنظافة واالعالن والتي 

ال تتجاوز )250( الف دينار �سنويا “.
امهل��ت عي��ادات  البلدي��ة  وا�ساف��ت ان” الدائ��رة 
التحلي��الت  وخمت��ربات  وال�سيدلي��ات  االطب��اء 
املر�سية ومذاخر االدوية يف مدينة ال�سدر ا�سبوعا 
واح��دا فق��ط لت�سدي��د ما بذمته��م من ه��ذه الر�سوم 

وبخالف��ه �سيت��م اغ��الق العي��ادات الطبي��ة وف��ق 
القوانني واالنظمة البلدية املعمول بها “.

واهابت الدائرة باجلميع اىل التعاون مع مالكاتها 
و االلت��زام بت�سدي��د الر�س��وم على وف��ق التوقيتات 

الزمنية املحددة جتنبًا للم�ساءلة القانونية ” .

يفضلها المترفون..

تربية األسود.. ظاهرة جديدة تستقطب الشباب في بغداد
 تربي��ة االأ�س��ود يف املن��ازل البغدادي��ة ات�سع��ت وو�سل��ت اإىل حد 
انه��ا اأ�سبح��ت ظاه��رة مل يعتده��ا العراقي��ون من قب��ل، ويهدف 
بع���س العراقيني م��ن وراء اقتن��اء االأ�سود وتدجينه��ا اإىل املتعة 
لك��ن معظمهم يجدون يف تربية االأ�سود جم��اال وا�سعا للربح رغم 

اخلطورة التي ترتتب على ذلك.
 يق��ول امري اجللب��ي وهو م�ستورد للحيوانات الن��ادرة واملفرت�سة 
اإن االإقب��ال عل��ى ���راء اال�س��ود زاد يف االآون��ة االخ��رية من قبل 
العراقي��ني والقلي��ل يقتنونه��ا من اج��ل الرتفي��ه والت�سلي��ة فيما 

يقتنيها اغلب النا�س من اجل البيع والربح.
 اجللبي اأو�سح اأن الطلب يرتكز على االأ�سود التي ترتاوح اأعمارها 
ب��ني )60-4( يومًا الأنه��ا تكون بهذا العمر �سهل��ة الرتوي�س وال 

ت�سكل خطرا على حياة ال�سخ�س الذي ي�سرتيها.
 وي�سي��ف هن��اك ع��دة اأن��واع م��ن االأ�سود يرغ��ب به��ا العراقيون 
ومنه��ا الرببري والهجني واالإفريقي واالآ�سيوي، لكن االإفريقي هو 

االأف�سل ب�سبب ت�سابه درجات احلرارة بني اإفريقيا والعراق. 
اما علي عبد اهلل �سلمان هو مربٍّ للحيوانات املفرت�سة، حتدث عن 
تربية االأ�سود قائال: "تختلف تربية االأ�سود كليا عن تربية الكالب 
والقط��ط اإذ يج��ب اأن يتحلى �ساحب االأ�سد بال�س��رب وان تكون له 

نه من تروي���س االأ�سد، الن لديه مزاجًا متقلبًا  �سخ�سي��ة قوية متكاّ
وم��ن ال���روري ان يكون املربي ق��ادرا على توف��ري احتياجات 

االأ�سد من الطعام وال�راب واملكان املنا�سب.
  يقول �سلمان اي�سا: انه يف حال كان االأ�سد جاهزا للتزاوج فعلى 
املربي ان يوفر له م�ساحة اكرب، وان االأ�سد تنقلب نف�سيته وي�سبح 
مفرت�س��ا بعد التزاوج فيجب على املربي اأن يعيد تربيته وتدجينه 

من جديد.
 ويوؤك��د ان طبيعة احليوان املفرت�س تغل��ب على تطبيعه، اإذ مهما 
ي�سبح االأ�سد األيفا وذا عالقة جيدة باملربي تبقى غريزة االفرتا�س 
والفت��ك قوي��ة لديه، وان اأنث��ى االأ�سد اأك��رث توح�س��ا وافرتا�سا من 

الذكر.
 وبخ�سو���س اأ�سع��ار االأ�س��ود اأ�س��ار �سلم��ان اىل ان �سع��ر ال�سب��ل 
)400( دوالر، اأما االأ�سود الكبرية فترتاوح اأ�سعارها بني )7000 
- 10000( دوالر وان اأنث��ى االأ�س��د البالغة يكون �سعرها مقاربا 

الأ�سعار االأ�سود الذكور.
 وح�س��ب م��ا ق��ال ه��ذا املرب��ي ف��ان ا�ست��رياد اال�س��ود وبع���س 
احليوان��ات االخ��رى كان يت��م م��ن �سوري��ا، لك��ن ب�سب��ب خطورة 
الطري��ق واالأو�ساع االمني��ة ، ا�سبح جتار ه��ذه املهنة يعتمدون 
عل��ى تكاثر اال�س��ود وبيعه��ا مبختل��ف االأعمار، كم��ا ان املربني 
يقومون اأحيان��ًا باإجراء عمليات جراحي��ة لالأ�سود الإزالة خمالب 

االأ�سود تفاديا للخطر.  من جانبه قال تي�سري العزاوي وهو مواطن 
يرب��ي يف منزله اأ�سداً انه اعتاد عل��ى تربية احليوانات االليفة يف 
املن��زل من��ذ ال�سغر، وعندما ك��رب كان ي�ساهد االأف��الم الوثائقية 
واأعجبته �سخ�سية اال�سد وقوته، لذلك قرر ان يجلب واحدا ويربيه 

يف املنزل بدافع حب الظهور والتمييز.
 الع��زاوي اأك��د يف حديثه ان كثريين عر�سوا عليه �راء االأ�سد منه 
ودفع��وا له مقابل ذلك اأ�سعاراً مغرية ج��دا، فباع اال�سد ومنذ ذلك 
احلني وحتى االن يوا�سل عمله يف بيع و�راء اال�سود واحليوانات 

االأليفة وغري االأليفة وهو يك�سب جراء ذلك ربحا وفريا.
 ويوؤك��د ان اأك��رث جتار هذه احليوانات هم م��ن االإمارات واالأردن،  
وان الطل��ب عليه��ا يف الع��راق يك��ون يف الغال��ب م��ن العائ��الت 
املرتف��ة التي متتلك م�ساحة كب��رية يف املنزل وت�ستطيع ان تقوم 

ببناء اأقفا�س حديدية لو�سع االأ�سود فيها.
 يتابع تي�سري حديثه بالقول ان �راء اال�سود وتربيتها اأحيانا من 
اجل الرتهي��ب واإخافة االآخرين، ويتجول كث��ريون ممن ميتلكون 
تل��ك احليوانات برفق��ة حيواناتهم يف ال�س��وارع، وهذا يت�سبب يف 

فزع النا�س.
 االأمان��ة العامة ملجل�س ال��وزراء قامت عام 2013 بت�سكيل جلنة 
�سم��ت وزارة البيئ��ة وع��ددا م��ن ال��وزارات االخرى ملن��ع اإدخال 

احليوانات املفرت�سة ب�سكل مطلق والأي غر�س كان.

 م�س��وؤول االعالم يف وزارة البيئة اأم��ري احل�سون اأو�سح حينها اأن 
"اللجنة �ستقوم بعدة اإجراءات ملنع ا�سترياد هذه احليوانات تتمثل 
باإلزام اأ�سحاب امل�ساتل بعدم اإيوائها وتربيتها وتداولها، وو�سع 
�سواب��ط وت�ريعات تنظ��م اإن�ساء حدائق خا�سة له��ا، اإ�سافة اإىل 

حتديد �روط ا�ستريادها وت�سديرها.
 وقال انها �ستق��وم اأي�سا مب�سادرة احليوانات املفرت�سة يف حال 
دخوله��ا ب�سورة غري �رعية للع��راق ووفق ال�سوابط والتعليمات 
الناف��ذة، ف�سال عن حتديد اأنواع احليوان��ات امل�سموح باملتاجرة 
به��ا وحتديد اأ�سواق وحمال لبي��ع مثل هذه االنواع من احليوانات 

حتت اإ�راف جلنة �سحية بيطرية معتمدة.
 فيما توؤكد اللجنة االمنية يف جمل�س حمافظة بغداد وجود تن�سيق 
م�ستم��ر بينه��ا وب��ني وزارة الداخلية يف حما�سب��ة مقتني ومربي 
احليوان��ات املفرت�سة التي تعر�س حي��اة املواطنني للخطر وا�سار 
ع�س��و اللجنة �سعد املطلبي يف حدي��ث �سحفي ، اإىل اأن "عقوبات 
تط��ال املرب��ني من اله��واة والتج��ار يف االحي��اء ال�سكني��ة وفقا 

للقانون ومنع تداول وبيع تلك احليوانات يف مناطق بغداد".
 م�سيف��ا ان حاالت بيع و�راء احليوانات املفرت�سة تتم غالبا يف 
اخلف��اء وبعيدا عن رقابة االجهزة االأمنية ، داعيا يف الوقت نف�سه 
املواطن��ني اىل التع��اون مع اللجنة االمني��ة يف جمل�س املحافظة 

وال�سلطات االمنية من اجل و�سع حد لهذه الظاهرة.

بغداد ـ متابعة

مسؤول باألنبار يعزو انقطاع التيار الكهربائي 
إلى زيادة األحمال 

إجراء عملية نادرة لشاب علقت يده بماكنة ثرم اللحم 
في مستشفى الفلوجة 

 أهالي الفلوجة يعانون شحة الماء في بعض المناطق 

الرصاص الطائش في الناصرية يتحدى القانون ويواصل حصد األرواح

االأنب��ار � خا�س : عزا رئي�س املجل���س املحلي لق�ساء اخلالدية مبحافظة االنبار 
عل��ي داود الدليمي، ال�سبت، انقط��اع  التيار الكهربائي للفرتات طويلة ناجم عن 

زيادة االحمال الكهربائية على املحطات املغذية لالأحياء ال�سكنية .
وقال الدليمي يف ت�ريح �سحفي، اإن “انقطاع التيار الكهربائي لفرتات طويلة 
يف مناط��ق �رقي مدينة الرم��ادي، ناجم من زيادة االحم��ال الكهربائية على 
حمط��ات التغذي��ة يف منطق��ة ال�سديقية االمر ال��ذي انعك�س �سلب��ا على دميومة 
التي��ار الكهربائي وت�سبب مبعاناة كبرية الأه��ايل املحافظة خا�سة مع ارتفاع 
درجات احل��رارة”. وا�ساف ان ”وزير الكهرباء قا�س��م الفهداوي وعد با�ستبدال 
حمطة كهرب��اء ال�سديقية باأخرى حديثة ملعاجلة االحمال الكبرية الناجمة من 
قل��ة املح��والت الكهربائي��ة التي ت�ررت ج��راء قيام تنظيم داع���س بتفجريها 
والعب��ث مبحتوياته��ا”، مبين��ا اأن “�سكان اه��ايل املناطق ال�رقي��ة للمحافظة 
يعانون من انقطاع كبري يف التيار الكهربائي ما ادى اىل توقف حمطات تنقية 

املياه التي تعتمد على الكهرباء الوطنية”.

االنب��ار� خا���س :  اعلن مدير اعالم م�ست�سفى الفلوج��ة  ،ال�سبت، عن اجراء عملية 
نادرة ل�ساب تعر�س الإ�سابة بيده جراء ا�ستخدام ماكنة ثرم اللحوم مما ا�ستدعى 
تفكي��ك املاكن��ة وادخالها م��ع امل�ساب اىل �سال��ة العمليات . وق��ال ناظم �سكر 
احلدي��دي يف ت�ريح خا�س ملرا�سل )اجلورنال(، اإن" الكوادر الطبية والعالجية 
متكن��ت م��ن اجراء عملي��ة جراحية عاجل وانق��اذ �ساب من برت ي��ده بعد تعر�سه 
الإ�ساب��ة �سدي��دة خالل ثرم اللح��وم يف ماكنة كهربائية مت اج��راء العملية داخل 
�سال��ة عملي��ات م�ست�سفى الفلوج��ة وبنجاح ت��ام". وا�س��اف ان" الفريق الطبي 
برئا�س��ة اخت�سا�س��ي الك�س��ور الدكت��ور �سام��ل خل��ف احللبو�س��ي واخت�سا�سي 
التخدي��ر الدكت��ور ن��زار حام��د وم�ساع��دة اخت�سا�س جراح��ة االوعي��ة الدموية 

الدكتور حممد طف�س مت اجراء عملية انقاذ يد ال�ساب ومنعها من البرت.

االنب��ار � خا���س : اعرب اهايل مدين��ة الفلوجة عن امتعا�سه��م وا�ستيائهم 
الكب��ري من انقطاع مي��اه ال�رب يف مناطقهم ال�سكني��ة وتوقف امل�سخات 

تنقية مياه ال�رب املتحركة يف االحياء ال�سكنية .
وقال املواط��ن اياد العبديل ملرا�سل )اجلورن��ال(، اإن" حرب املياه الباردة 
انطلق��ت يف الفلوج��ة بالق��رب من موع��د االنتخابات القادم��ة حيث هناك 
جه��ات �سيا�سي��ة وحزبية معروفة باالأنب��ار قامت بتثبي��ت حمطات تنقية 
ملي��اه ال���رب يف عدد م��ن مناطق الفلوج��ة وعلقت عليها لفت��ات باأ�سماء 

ال�سا�سة والكتل ال�سيا�سية".
وا�س��اف ان" مي��اه ال�رب مقطوعة يف مناط��ق املدينة منذ يومني وباتت 
طواب��ري االهايل تقف ام��ام امل�سخات للح�سول على قن��اين املياه وهناك 
اطف��ال ون�ساء ورجال من كبار ال�س��ن يحاولون احل�سول على مياه ال�رب 

وتنقلهم من مكان الآخر".

حقيبة 

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ خاص

ذي قار- شاكر الكناني

بغداد ـ متابعة

600 ألف طالب يتوجهون 
ألداء االمتحانات النهائية اليوم 

إنقاذ طفلة من عصابة إجرامية 
في بغداد

أمانة بغداد تمهل األطباء أسبوعًا واحدًا لتسديد ما بذمتهم

يبدو اأن ظاهرة تربية احليوانات 
يف العراق مل تقت�صر على 

احليوانات الأليفة، بل ات�صعت 
و�صملت تربية احليوانات املفرت�صة 

ومنها الأ�صود.
بعدما كانت حدائق احليوانات هي 

املكان املعهود مل�صاهدة الأ�صود تقبع 
خلف الق�صبان يف بغداد، اأ�صبح 
وجود هذه احليوانات املفرت�صة 
يف بع�ض الأماكن والبيوت اأمرًا 

�صائعًا يف العا�صمة العراقية.

ل متلك �صرطة النا�صرية 
اإعداد حمددة عن �صحايا 

الرمي الع�صوائي الذي يقوم 
باإطالقه مبتهجني او بائ�صني 

يف الفرح واحلزن، او يف 
حالة القتتال بني الع�صائر 
.فال�صحايا ي�صجلون حتت 

خانة “القتل”


