
وحت��دث اأب��و اأحم��د ، قائ��ًا اإن " درج��ات احل��رارة مرتفعة جداً 
وت�س��ل اإىل اأكرث من 52 درجة مئوية ب�س��بب االنقطاع امل�ستمر 
للكهرب��اء م��ن 6 اإىل 7 �س��اعات بالي��وم ، لذل��ك ناأت��ي اإىل هذه 
امل�س��ابح ، بينم��ا احلكوم��ة منذ ع��ام 2004 مل تاأتي بجديد بل 

على العك�س الو�سع يتجه نحو اال�سواأ ".
وتفاعل ال�س��ارع العراقي مع موجة احلر االأخرية التي جتاوزت 
ال� "50" درجة مئوية باهتمام بالغ ب�سبب ما عاناه املواطنون 
من �س��دة احلر التي رافقها انقط��اع التيار الكهربائي يف العديد 

من املناطق ال�سكنية.
ذيول تلك املوجة مازالت قائمة و�سهر اآب الذي "ي�سلع امل�سمار 
من الباب" على االأبواب، وهناك �س��وؤال بات متداوال وهو: ملاذا 
مل تعط��ل الدوائ��ر الر�س��مية يف اأي��ام احل��ر ال�س��ديد اأ�س��وة بدول 
عدي��دة وطبقا للنظ��ام العاملي املعمول ب��ه؟، فكما هو معروف 

مل ي��اأت قرار تعطيل ال��دوام للمدار�س واجلامع��ات اأثناء جتاوز 
درجة احلرارة اىل 50 مئوية اال وفق تخطيط م�س��بق و�س��ع يف 
اولوياته ارتفاع درجات احلرارة خال هذه اال�س��هر، وتاأثريها 
على �س��حة االن�سان ال�س��يما االطفال وامل�سنون واملر�سى، فما 
بال��ك بو�س��ول درجة احل��رارة يف بغ��داد وبع���س املحافظات 
اجلنوبية والب�رصة على وجه اخل�س��و�س اىل اكرث من خم�س��ن 
درج��ة ح�س��ب ما�رصح ب��ه بع���س املعنين يف االن��واء اجلوية 
ورغم ذلك مل يعطل الدوام بل ا�ستعي�س عنه بتقليل �ساعاته اىل 
�ست بدال من ثمان وهو اجراء تباينت حوله ردود افعال �رصائح 

خمتلفة من املواطنن.
وب��دوره ق��ال املواطن �س��لمان اإبراهي��م ، اإن "االرتف��اع الكبري 
بدرجات احل��رارة حاليًا يف بغ��داد وبالتزامن مع غياب جتهيز 

الكهرباء لذلك نف�سل ق�ساء غالبية الوقت يف امل�سابح ".
وقال اإبراهيم نتوجه للم�س��ابح ب�س��بب �س��وء الكهرب��اء ودرجة 
احلرارة التي جت��اوزت 50 درجة مئوية وحتى مياه املنزل يف 

حالة غليان نتيجة ارتفاع درجات احلرارة ".
منع��م عب��د ال�س��احب فن��ي يف معم��ل الزي��وت النباتي��ة قال : 
املفرو���س ان يعط��ل ال��دوام خ��ال االي��ام الت��ي ترتف��ع فيها 
درج��ات احلرارة اىل اكرث من خم�س��ن درج��ة مئوية اذ من غري 
املعق��ول ان نعم��ل يف ظ��روف �س��عبة نع��اين فيها م��ن انعدام 
اجه��زة التكيي��ف والتربي��د وانقطاع التي��ار الكهربائي ب�س��كل 
م�س��تمر، فدرجات احلرارة املرتفعة ت�س��بب ال�س��جر والع�س��بية 
وتوؤثر على االداء وحتى على ال�س��لوك والتعامل بن املواطنن، 
ثم ان اأننا لو جمعنا فرتة التوقفات ما بن �ساعات العمل ب�سبب 
االرهاق لوجدناها ت�سل اىل �ساعتن او ثاث مع التقلي�س اىل 
�ست �ساعات جند ان احل�سيلة هي ثاث �ساعات عمل فقط ، فهل 
ت�س��توجب هذه الفرتة الزمنية الق�س��رية م�ساكل العمل وخماطر 
احلر؟، واأ�ساف: الق�سية الثانية هي يف نهاية الدوام واالنتظار 
يف ال�س��ارع او البح��ث ع��ن �س��يارة اج��رة حتت ا�س��عة ال�س��م�س 
الاهب��ة ، حيث اأ�س��يب اكرث من اربعة ا�س��خا�س م��ن العاملن 

معنا ب�رصبة �سم�س خطرية �سببت لهم تداعيات �سحية وهم يف 
اجازة مر�سية حاليا. 

 حممد مهدي القي�س��ي �س��ائق �س��يارة اجرة حتدث ع��ن معاناته 
اثن��اء العم��ل خال االي��ام احل��ارة، قال: من��ذ ال�س��باح الباكر 
اج��وب ال�س��وارع واملناط��ق املختلف��ة يف مدينة بغ��داد وما ان 
ت�س��ري عقارب ال�س��اعة اىل العا�رصة �س��باحا حتى يب��داأ النا�س 
باالختفاء يف بيوتهم وي�س��بح العثور عل��ى راكب )عربي( امرا 
فيه �س��يء من ال�س��عوبة، فاجلميع يف�سلون البقاء على اخلروج 
اىل ال�س��ارع اال م��ن كان م�س��طرا لعمل م��ا، ولذلك ا�س��طر اىل 
الرجوع اىل البيت حفاظا على ال�س��يارة وا�ستهاك البانزين من 
دون مردود مايل، علما انني امتلك �س��يارة حديثة و الا�س��تطيع 
املجازفة با�س��تخدامها ط��وال النهار خوفا عليه��ا من احلرارة 
الكبرية التي قد ت�س��يبها بال�رصر، واذا كان��ت احلرارة قبل بدء 
الت�سغيل هي خم�سة وخم�سون درجة فلنا ان نتخيل احلرارة بعد 

�ساعتن او ثاث خال فرتة الظهرية.

تحذيرات نيابية من خطر مواقع التواصل على شريحة الشباب 
والعائلة العراقية

بغداد  - متابعة: انتقدت النائبة عن حمافظة دياىل، غيداء كمب�س، ال�سبت، و�سائل 
التوا�س��ل االجتماع��ي، موؤكدة انها ت�س��جع على التفكك اال�رصي ون�رص الف�س��ائح، 

داعية احلكومة اىل و�سع �سوابط على تلك الو�سائل.
وقال��ت كمب���س يف ت�رصيحات �س��حفية "و�س��ائل ومواقع التوا�س��ل االجتماعي 
خ�سو�س��ا ال�)facebook(، اأثرت يف االونة االخرية ب�س��كل �سلبي على املجتمع 
العراقي". وا�س��افت ان "هناك �سفحات وجمموعات، ا�سبحت اداة تهدد م�ستقبل 
�رصيحة ال�س��باب، خا�س��ة فئ��ة الطلبة، عرب املوا�س��يع التي تق��وم بن�رصها والتي 
حتث على التفكك اال�رصي والف�س��ائح غري االخاقية ف�س��ا عن الرتويج للعادات 
املحرم��ة الت��ي حتث عل��ى الكراهي��ة والطائفية". وا�س��ارت اىل ان "احل��ل االمثل 
للق�ساء على خماطر و�سائل التوا�سل االجتماعي، يكمن يف اقامة ندوات تثقيفية 
ل�رصيح��ة ل�س��باب واملراهقن منه��م، لتوعيته��م مبخاطرها وار�س��ادهم اىل طرق 
ا�س��تخدامها ال�س��حيحة يف الدرا�سة والتوا�س��ل وبناء العاقات فيما بينهم، لدعم 
املجتم��ع بالرتاب��ط والتكات��ف". وبينت ان "على احلكومة امل�س��اركة يف احلد من 
خماط��ر مواقع التوا�س��ل االجتماعي، م��ن خال توجيه االم��ن الوطني واجلهات 
 ،)facebook(�ذات العاقة لو�سع �سوابط حاكمة على تلك املواقع، خ�سو�سا ال
للحد من االثار ال�سلبية للظواهر املذكورة، ا�سافة اىل الظواهر التي تدعم االرهاب 

واالفكار العدائية والرذيلة".

التجارة: زيارة مخيم النركزلية في محافظة دهوك لمتابعة 
تجهيز العوائل بالتموينية 

بغ��داد  - متابع��ة:  وزارة التج��ارة عن ا�س��تمرار وف��د خلية االزم��ة يف الوزارة 
بزيارته اىل خميمات ايواء النازحن ملتابعة او�س��اعهم وجتهيزهم باملفردات 
الغذائية. اكد ذلك ح�س��ن فرحان كرمي مدير عام دائرة الرقابة التجارية ع�س��و 
خلية االزمة خال زيارته ملخيم الرنكزلية التابع لق�ساء ال�سيخان يف حمافظة 
ده��وك وا�س��اف بانه مت خال متابعة جتهيز العوائ��ل النازحة واملتواجدة يف 
املخي��م مبفردات البطاقة التموينية .م�س��يفا باأن هن��اك مايقارب األفن عائلة 
م��ن اجلان��ب االأمي��ن ملحافظة املو�س��ل موج��ودة فعلي��ا يف املخي��م حيث مت 
جتهيزهم بكمية 863 كي�س طحن حل�س��ة �س��هر ني�س��ان ل 797 عائلة بواقع 
اإىل �رصورة جمع بيانات النازحن بعد حتديثها من قبل  4751 فرد .م�سرياً 
دائ��رة التخطيط واملتابعة جلميع العوائل النازحة يف املخيم لغر�س جتهيزهم 
من قبل الوكاء باملفردات التموينية  خا�سة وان هناك ما يقارب 750 عائلة 
ا�ستح�س��لت موافقة ادارة املخيم ملغادرته خال االي��ام القادمة وعودتهم اىل 

مناطقهم التي حتررت من حمافظة نينوى.

ا�س��تغربت قيادة �رصطة حمافظة مي�سان الت�رصيح 
االأخري الذي اأدىل به الدكتور في�س��ل الزبيدي ع�سو 
جمل���س الن��واب العراقي وهجومه الغ��ري مربر على 
منت�س��بيها �س��باطًا ومراتب عرب و�س��ائل االإعام ، 
و املت�س��من وجود ملفات ف�س��اد م��ايل واأداري يف 
قي��ادة ال�رصطة بجمي��ع مفا�س��لها وكان باالأحرى 
بال�س��يد النائ��ب تق��دمي امللف��ات الت��ي ميتلكها اإىل 
هيئ��ة النزاه��ة دون الت�س��هري بعمل رج��ال االأمن و 
التقلي��ل م��ن �س��اأنهم خ�سو�س��ًا ان القي��ادة متتلك 

رج��ااًل جماهدين معروف��ن باأخاقه��م الوطنية و 
االجتماعية

ودعت  قيادة �رصطة مي�س��ان ال�سيد النائب بالك�سف 
ع��ن تلك امللف��ات كما ج��اء يف بيانه عرب و�س��ائل 
االإع��ام بالوثائ��ق و االأدلة الثبوتي��ه لفتح حتقيق 
مو�س��ع ب�س��اأنها واإحال��ة املق�رصي��ن اإىل الق�س��اء 

العادل وفق االأطر القانونية 
واك��دت  ان جمي��ع �س��باطها ومنت�س��بيها ه��م من 
الرج��ال ال�س��جعان الذين نذروا دمائه��م  وحياتهم 
م��ن  وه��م  املحافظ��ة  و  الوط��ن  ام��ن  اج��ل  م��ن 
املجاهدين الذين قارعوا النظام املقبور و الطاغية 

ويتحل��ون باالأخ��اق املهني��ة و االجتماعي��ة يف 
تاأدي��ة الواجب��ات االأمنية و الذين �س��اهموا ب�س��كل 
كب��ري باحلف��اظ عل��ى ام��ن املدين��ة الت��ي ت�س��هد 
ا�س��تقراراً امنيًا وا�س��حًا ب�س��هادة اجلمي��ع و الدليل 
على ذلك تنفيذ اأوامر ق�س��ائية بن�س��ب اجناز عالية 
و القب���س عل��ى اخط��ر الع�س��ابات االإجرامية التي 
كان��ت موج��ودة يف الزم��ن املقب��ور التي مار�س��ت 
عمله��ا االإجرام��ي قبل وم��ا بعد التغ��ري ، وتقدميها 
للق�س��اء يف ظ��ل االإدارة احلالي��ة يف زمن قيا�س��ي 
ج��داً ، لذا تطالب قي��ادة ال�رصطة النائ��ب باالعتذار 
الر�س��مي عن الت�رصيحات الت��ي اأدىل بها او تقدميه 

االأدل��ة التي تثب��ت ت�رصيحات��ه االإعامي��ة وكذلك 
تطالب��ه بالك��ف ع��ن الت�رصيح��ات االإعامية التي 
يعتق��د اأنه��ا دعاي��ة اإعامي��ة مبك��رة لانتخابات 
على ح�س��اب امن املواطن ومنج��زات رجال االأمن ، 
ف�س��ًا عن مطالبتها بعدم التدخل يف عمل القيادة 
توف��ري  اإىل  ته��دف  الت��ي  ال�س��غوطات  وممار�س��ة 
حماي��ات �سخ�س��ية م��ن منت�س��بي قي��ادة ال�رصطة  
وللعلم  عملنا خا�س��ع للتعليمات و ال�س��وابط التي 
ت�س��در م��ن وزارة الداخلي��ة ، كم��ا وحتتف��ظ قيادة 
ال�رصط��ة بحقه��ا القانوين اجتاه ت�رصيحات ال�س��يد 

النائب اإمام القانون و الق�ساء .. 

قال املر�س��د العراقي حلقوق االإن�سان اإن التنظيم اأعدم 
م��ا يق��ارب ال� 200 م��دين يف حي القاد�س��ية بق�س��اء 
تلعف��ر بع��د اإعتقالهم يف عي��د الفطر ب�س��بب حماولتهم 

الهرب باإجتاه القوات االأمنية �رصق الق�ساء.
قال املر�س��د اأي�س��ًا اإن عنا�رص التنظيم علقوا 17 جثة 
عل��ى اأعمدة كهربائية ق��رب مديرية ال�رصط��ة والبوابة 
ل��كل  اإنته��اك �س��ارخ  للق�س��اء يف خط��وة  ال�رصقي��ة 

املعايري الدولية حلقوق االإن�سان.
قال �س��هود �ُسكان من ق�ساء تلعفر خال عدة مقابات 
اأجري��ت معه��م، اإن "عملي��ة االإع��دام �س��بقتها اإجراءات 
حماكم��ة بتهمة )ت��رك اأر���س اخلاف��ة( واأن املدنين 
ُقدم��وا اإىل م��ا ت�س��مى املحكم��ة ال�رصعي��ة يف تلعف��ر، 

وحكمت عليهم باالإعدام ب�سبب تلك الُتهمة".
ق��ال  نائ��ب رئي�س جمل���س حمافظة نينوى ن��ور الدين 
قب��ان خ��ال مقابل��ة م��ع املر�س��د العراق��ي حلق��وق 
االإن�س��ان اإن "التنظي��م اإحتجز املدني��ن الذين ينتمون 
للقومي��ة الرتكماني��ة من��ذ ح��وايل �س��هر واأعدمهم بعد 

حماولتهم الفرار اإىل مناطق اآمنة".
وطالبت جلنة االم��ن والدفاع النيابية بتحرير ق�س��اء 
تلعف��ر بع��د ب�س��ط ال�س��يطرة عل��ى املو�س��ل، موؤكدة ان 
تاأخري حترير الق�س��اء يعني عودة داع�س من جديد اىل 

املو�سل.
قال رئي�س اللجنة حاكم الزاملي، خال موؤمتر �سحفي 
عق��د يف مبن��ى الربمل��ان مب�س��اركة اع�س��اء اللجن��ة 
ووجه��اء تلعف��ر، اإن "تاأخري حترير ق�س��اء تلعفر يعني 

عودة داع�س من جديد اىل املو�سل".
طال��ب النائ��ب يف الربمل��ان ع��ن املك��ون الرتكم��اين 
ح�س��ن توران خال مقابلة مع املر�سد العراقي حلقوق 
االإن�س��ان "القائد العام للقوات امل�س��لحة رئي�س جمل�س 
ال��وزراء حيدر العب��ادي باإطاق وب��دء عمليات حترير 
ق�س��اء تلعفر الإنق��اذ ال�س��كان املدنين م��ن اعتداءات 

داع�س".
قال ت��وران اإن "عل��ى التحالف الدويل الب��دء بعمليات 
ق�س��ف الأوكار ومواق��ع التنظي��م داخ��ل الق�س��اء، واأن 
مم��رات عبور اآمن��ة للعوائل وال�س��كان املدني��ن الذين 

يحاولون الهروب من الق�ساء واإ�ستقبالهم يف خميمات 
النزوح".

 قال عبدالغني �سلوان وهو نا�سط مدين من تلعفر وُيقيم 
االآن يف ده��وك خ��ال مقابل��ة م��ع املر�س��د العراق��ي 
حلق��وق االإن�س��ان اإن "تنظيم "داع�س" ي�س��تخدم الكثري 
م��ن االأ�رص واملدنين يف ق�س��اء تلعفر ك��دروع ب�رصية 
�سد اأي تدخل ع�سكري حمتمل لطرده من الق�ساء". قال 
املر�سد العراقي حلقوق االإن�سان اإن اإعدام تنظيم داع�س 
ما يق��ارب ال�200 مدين يف تلعف��ر يعترب جرمية اإبادة 

جماعي��ة وف��ق املعاي��ري الدولي��ة وفق ما ن�س��ت عليه 
اإتفاقية منع جرمية االإبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
ودع��ا املر�س��د احلكوم��ة العراقية اإىل توف��ري احلماية 
وامل�س��اعدة الازمة وفتح ممرات عب��ور اآمنة للهاربن 
م��ن التنظي��م وف��ق املب��داأ 3 م��ن املب��ادئ التوجيهية 
ب�ساأن الت�رصيد الداخلي، حيث تقع على عاتق ال�سلطات 
الوطني��ة، يف املقام االأول ويف نط��اق واليتها، واجب 
االإن�س��انية  وامل�س��اعدة  احلماي��ة  توف��ري  وم�س��وؤولية 

للم�رصدين داخليًا.

اأعلن��ت وزارة الرتبي��ة، ال�س��بت، ع��ن ت�س��جيلها 224 
حال��ة غ�س الك��رتوين يف عدد من حمافظ��ات العراق، 
خال االمتحانات النهائية لطلبة ال�ساد�س االعدادي.
وذكر بيان للوزارة اإن "الوزير حممد اقبال ال�س��يديل 
ثمن جهود منت�سبي الرتبية يف ك�سف حاالت الغ�س".

وا�س��ار البي��ان اىل، اإن "ك��وادر الرتبي��ة متكن��ت م��ن 
ملختل��ف  الغ���س  ح��االت  م��ن  الع���رصات  اكت�س��اف 
املديري��ات العامة على الرغ��م املعوقات والتهديدات 
الت��ي تتعر�س له��ا كوادرها"، الفت��ا اىل ان "الوزارة 
�س��جلت اأعلى ح��االت الغ�س االلك��رتوين يف حمافظة 
االنب��ار 150 حالة، ث��م 23 حالة يف دياىل، و13 يف 
�س��اح الدي��ن، ثم املثن��ى 11 حال��ة، تبعتها النجف 
اال�رصف ٩، وحمافظة الب�رصة 7 حاالت، ثم حمافظة 
ذي ق��ار 6 حاالت، والقاد�س��ية 3 ح��االت، ثم كرباء 
املقد�س��ة حالتن فقط، مبين��ا اأن بع�س املديريات مل 
ت�س��جل اي حالة غ�س خال االمتحانات الثاث التي 

اأجريت".

�س��ادق وزير النقل ال�سيد كاظم فنجان احلمامي ،على 
تعي��ن 101 من خمتل��ف االخت�سا�س��ات يف ال�رصكة 
العامة للنق��ل البحري. وقال احلمام��ي: ياتي ذلك من 
اجل  ا�س��تقطاب الطاقات ال�س��ابة الق��ادرة على خدمة 
بلدها وا�ستثمار ذلك للعمل يف جماالت النقل البحري. 
وا�س��اف �س��يادته : ان النقل البحري تعد فيه جمموعة 
من خمتلف االخت�سا�سات ولكل اجلن�سين وميكن لها 

ت�ساهم يف تن�سيط الواقع العملي لل�رصكة ،
جدير بالذكر ان وزير النقل ال�سيد احلمامي اتخذه عدة 
قرارات وجوالت ميدانية يف حمافظة الب�رصة من اجل 

االإ�رصاف على حركة العمل يف قطاع النقل .

شرطة ميسان ترفض اتهامات نائب بوجود شبهات فساد في مفاصلها 

بعدما اتخذهم دروعًا بشرية .."داعش" يعدم 200 مدني في تلعفر مواصال مسلسل جرائمه 

البغداديون.. كيف يواجهون ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء ؟

تسجيل 224 حالة غش 
إلكتروني في االمتحانات في 

عدد من المحافظات

وزير النقل يصدق على تعيين 
101 من مختلف االختصاصات 

في النقل  البحري

بغداد ـ خاص 

بغداد ـ متابعة

ميسان-  خاص 

بغداد ـ متابعة

بغداد - خاص

مل يجد �أبو �أحمد ، بدياًل 
عن ��صطحاب �أوالده �إىل 
م�صابح بغد�د ، للتخل�ص 

من �رتفاع درجات �حلر�رة 
، �لتي ت�صرب �لعا�صمة 

�لعر�قية منذ �أيام، و�لتي 
تتز�من مع �نقطاع �لتيار 

�لكهربائي ل�صاعات طويلة.

قال �ملر�صد �لعر�قي حلقوق 
�الإن�صان �إن �صمت �حلكومة 

�لعر�قية جتاه �النتهاكات 
و�ملمار�صات �لتي قام بها 

تنظيم د�ع�ص بحق �ملدنيني 
�لعالقني يف ق�صاء تلعفر، 

غري مربر.
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حقيبة 

م �عالن 
�ىل �ملدعي عليه ماهر كاظم ح�صن 

�أقامت �ملدعية )�ص���مر�ء �ص���عدي حممد( �لدع���وى �ملرقمة ٦٩٢٧ يف 
٢٠١٧/٧/٤ لغر�ص �إثبات ن�ص���ب �لطفلة ليليان تولد٢٠١٧/١/٢٦ 
وعلي���ك �حل�ص���ور �ص���باح ي���وم �ملر�فع���ة �مل�ص���ادف ٢٠١٧/٧/١٦ 
�ل�صاعة�لتا�ص���عة �ص���باحا وبعك�ص���ه �ص���تجرى �ملر�فعة بحقك غيابا 

ووفق �لقانون

ّ

ً


