
واأك��دت الإح�صائية التي اطلعت عليها »اجلورنال « اأن العا�صمة 
بغداد �صّجلت 38 حالة انتحار مت�صدرة جميع املحافظات، تلتها 

كربالء ب�23، ثم ذي قار م�صجلًة 22 حالة.
وج��اءت املحافظات الأخ��رى يف الإح�صائية كالتايل: القاد�صية 
15، باب��ل 12، �ص��الح الدي��ن 6، الب���رة 3، مي�ص��ان 2، بينم��ا 
�صجل��ت حمافظ��ات وا�صط وكرك��وك حالة واحد ل��كل منهما، ومل 
ت�صج��ل النج��ف ودي��اىل واملثن��ى اأية حال��ة انتحار خ��الل عام 

.2016
وبالن�صب��ة لهذه الأع��داد مقارنة بالكثاف��ة ال�صكانية فاأن كربالء 

ت�صجل عددا لفتا باملقارنة مع املحافظات الأخرى.
ويرج��ع رئي���س ا�صتئن��اف كرب��الء القا�ص��ي حممد عب��د احلمزة 
ح��وادث النتح��ار يف املحافظ��ة اإىل اأ�صباب اجتماعي��ة، غري اأنه 

ينفي وجودها يف ما اأ�صماه “املجتمع الكربالئي الأ�صيل”.
وق��ال عب��د احلم��زة اإن “اأغل��ب ه��ذه احل��الت تق��ع يف املناطق 

امل�صيدة حديثا، ومن وجهة نظر اجتماعية ميكن تق�صيم املجتمع 
الكربالئ��ي اإىل ق�صمني: املجتمع الأ�صل��ي واملجتمع الوافد الذي 
زح��ف من مناطق خمتلفة يف البالد بحث��ا عن العمل يف كربالء 

املدينة الدينية والتجارية”.
ولف��ت اإىل اأن “اأغلب حوادث النتحار تنبثق من املجتمع الأخري 
ب�صب��ب الأو�ص��اع ال�صيئ��ة التي يعي�صه��ا �صكانه م��ن تخلف وفقر 
وجه��ل وبطالة، اإ�صاف��ة اإىل الأعراف الجتماعي��ة ال�صاغطة من 
املجتمع��ات التي انحدروا منها �صواء على الرجال اأو الن�صاء، هذا 
م��ا يوّلد حالت النتحار اأما املجتمع الكربالئي الأ�صيل فتنعدم 

فيه هذه احلالت”.
وبينما ي�صع الباحث الجتماعي الدكتور علي طاهر احلمود عدة 
عوام��ل فاقمت من ارتفاع ن�صب النتحار يف العراق، فاأنه ي�صكك 
بوج��ود حالت انتحار للن�ص��اء بهذه الكمية لأن بع�صها ميكن اأن 

يكون حتت غطاء جرائم ال�رف.
وق��ال احلمود اإن “احلالت الأكرث معاجلة قانونية اأو موؤ�ص�صاتية 
ه��ي جرائم ال���رف بح��ق الن�صاء املنتح��رات، فنح��ن كباحثني 
اجتماعي��ني ن�صك بوج��ود حالت انتح��ار اإل بن�صب��ة قليلة وهذا 

موثق �صمن درا�صة �صملت مناطق العراق كافة”.
وعن الأ�صباب تابع احلمود اأن “ن�صبة خط الفقر عالية يف الو�صط 
واجلنوب حيث اأظهرت الدرا�صات احلديثة ان ن�صبة الواقعني حتت 
الفق��ر يف حمافظة ذي قار 45 % تلتها ال�صماوة وبعدها الب�رة 
ثم العمارة �صعودا اإىل بغداد، ويعد الفقر اأهّم م�صببات النتحار”.
ويوؤ���ر احلمود اأحد الأ�صباب الرئي�صي��ة يف الوقت احلايل بح�صب 
ت�صنيفه وهو “القط��اع التكنولوجي وانت�صار ال�صو�صيال ميديا”، 
مو�صح��ًا اأن “حالت البتزاز التي تواجه املواطنني من مرتادي 
مواق��ع التوا�ص��ل الجتماعي وح��الت الت�صوير غ��ري املرخ�صة 
التي تتعر�س لها الفتيات حتت م�صمى الف�صيحة اأ�صبحت ظاهرة 
منت���رة، ما يعر���س ال�صاب اأو الفتاة ل�صغ��ط نف�صي �صديد يوؤدي 
اإىل النتح��ار”.  ويوؤك��د الدكت��ور احلم��ود ان “ظاه��رة تعاطي 
املخ��درات اأح��دى امل�صبب��ات وعلى الرغ��م من انه مل يت��م التاأكد 
علمي��ا باإح�صائيات تثبت ذلك لك��ن النتحار يتزامن مع ارتفاع 
ع��دد املتعاطني ما يدعو اإىل �رورة وجود درا�صات جدية ب�صاأن 

العالقة بينهما”.
ويف معر�س حديثه عن النتحار، قال القا�صي نا�ر عمران اإنه 

“ظاهرة اإجرامية بعد اأن ازدادت معدلته”، بينما عّرف “ال�صلوك 
النتح��اري باأن��ه الت�رف املتعمد م��ن قبل �صخ�س م��ا لإنهاء 
حيات��ه”. وعن املوقف القان��وين من هذه الق�صاي��ا يبني عمران 
اأن “القوانني ل ت�صمل املنتحر لأنه رحل بطبيعة احلال، لكن ذلك 
يتمثل بتحقيق الردع وفر���س العقاب على املحر�س اأو امل�صاعد 
عل��ى القيام بفعل النتحار، وقد و�صع الن�س العقابي مبا يتالءم 
وخط��ورة التحري���س وامل�صاع��دة ك�صل��وك جم��رم اأدى اإىل قيام 

ال�صخ�س باإزهاق روحه عمدا”.
واأو�صح اأن “هناك حالت ين�س عليها قانون العقوبات العراقي 

حول املحر�صني على النتحار”.
وخل���س عمران اإىل اأن “امل�رع العراقي مل يعاقب على النتحار 
ول عل��ى ال�روع فيه، بل عاقب على فع��ل الإ�صهام يف النتحار 
فج��ّرم م��ن يحر���س او ي�صاع��د على النتح��ار وذل��ك يف املادة 
)408( م��ن قان��ون العقوبات خارج��ا بذلك ع��ن القواعد العامة 
الت��ي تق�صي بان امل�صاهمة يف فع��ل مباح ل ي�صكل جرمية وعلة 
التج��رمي كما يراها امل���رع تكمن يف ان النتح��ار ي�صكل خطرا 

على امن و�صالمة املجتمع”.

“استئناف األنبار” تبرىء خمسة من أعضاء مجلس المحافظة

3 مدن عراقية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم األحد

النب��ار – خا���س : اعلن��ت ع�صو جمل�س حمافظ��ة النبار ام��رية عداي،الحد، ان 
حمكمة ال�صتئناف يف املحافظة براءتها مع اربعة من زمالئها بعد مثولهم امام 

الق�صاء وتقدمي الدلة والوثائق التي تثبت براءاتهم من التهم املوجهة �صدهم.
وقال��ت ع��داي يف ت�ري��ح ل� »اجلورن��ال« انها برفق��ة اربعة م��ن اع�صاء جمل�س 
النب��ار وهم فالح العي�صاوي وعذال الفه��داوي و�صادق جميل وعلي فرحان مثلو 
ام��ام حمكم��ة ا�صتئناف النب��ار ومت تو�صيح الدلة والوثائق الت��ي تخ�س ق�صية 
مذك��رة العتق��ال ال�صادرة بحقهم عل��ى خلفية وجود تالعب مببل��غ ع�رة مليار 
دينار �رفت �صمن قوانني املجل�س وال�صالحيات الد�صتورية لالع�صاء على دعم 

النازحني والقوات المنية.
وا�صافت ان “الق�صاء اعلن براءة الع�صاء املذكورين”، مبينة ان “املوقف �صيكون 
م�صابه مع جميع اع�صاء املجل�س كون الق�صية املرفوعة �صد جمل�س النبار كانت 

حتتاج لتو�صيح قانوين ونحن مع �صلطة الق�صاء يف حماربة الف�صاد”.
وا�ص��ارت ع��داي ان” جمي��ع اع�ص��اء جمل���س النبار والبال��غ عدده��م 30 ع�صوا 
�صيمثل��ون امام املحكمة يف الرمادي لتقدمي �صهادتهم والوثائق املطلوبة وب�صكل 

تدريجي كون الوقت ل ي�صمح ل�صماع �صهادة جميع الع�صاء يف يوم واحد”.

بغ��داد � متابعة : ت�صدرت الديوانية وال�صماوة والنا�رية يف العراق، الأحد،قائمة 
امل��دن الت��ي �صهدت اأعل��ى درجات حرارة يف الع��امل. واأظهر اجل��دول الذي ن�رته 
حمط��ة "بال�صريفيل��ي" الأمريكي��ة، )9 مت��وز 2017(، اأن "3 م��دن عراقية، وهي 
الديواني��ة وال�صم��اوة والنا�رية، ت�صدرت قائمة املناط��ق الأكرث حرارة بالعامل، 

خالل ال� 24 �صاعة الأخرية، تلتها مدن اأخرى يف ال�صعودية واإيران والكويت".
وبح�صب اجلدول اأدناه، فقد �صجلت درجات احلرارة يف كل من الديوانية وال�صماوة 

49،8 درجة مئوية. 50 درجة مئوية، فيما �صجلت النا�رية 
واحتل��ت بلدة البدرة يف املرتبة ال�صابع م�صجلة 49،2 درجة مئوية، ومطار بغداد 
ال��دويل يف املرتب��ة العا���رة م�صج��ال 48،7 درجة مئوي��ة، فيما ج��اءت كربالء 
ومطار النجف الدويل يف املرتبة ال� 12 م�صجلة 48،6 درجة مئوية، واحتل ق�صاء 

العزيزية املرتبة ال� 14 بدرجات حرارة بلغت 48،2.

ذي قار تشكل لجنة لدراسة توزيع الحصص المائية 
في األهوار

ذي ق��ار � خا�س : اعلن��ت احلكومة املحلية مبحافظة ذي ق��ار، الحد، عن ت�صكيل 
جلن��ة برئا�صة النائ��ب الأول للمحافظ، ع��ادل الدخيلي، لدرا�ص��ة توزيع احل�ص�س 
املائي��ة ال��واردة لالأهوار من نهر الفرات و�صمان توزي��ع احل�ص�س املائية بعدالة 

وفق خطط وزارة املوارد املائية .
وق��ال الدخلي يف بيان �صحف��ي ، اإن "اللجنة التي �صيرتاأ�صه��ا �صمت مدير ناحية 
َكرم��ة بني �صعيد وممث��ل عن دائرة امل��وارد املائية والزراع��ة واإنعا�س الهوار "، 
مبينًا "و�صع درا�صة م�صتفي�صة عن و�صع منا�صب املياه الوا�صلة لالهوار من نهر 

الفرات والإطالقات املائية الواردة لها " .
و�ص��دد نائب املحاف��ظ، على " اأهمية توزي��ع احل�ص�س املائي��ة يف الهوار ح�صب 
الحتياج��ات وتوفري ح�صة مائية كافية لالأهوار واطالع املخت�صني على واقعها 
ميداني��ًا لو�ص��ع احلل��ول املنا�صبة لها " .ومتث��ل احل�صة املخ�ص�ص��ة لالهوار بعد  
دخوله��ا لئح��ة الرتاث العاملي ب��� )50 ( مرت مكعب يف الثاني��ة الواحدة يف نهر 

الفرات و )22 ( مرت مكتب يف الثانية من نهر الغراف .

بع��د اعرتافها باجلامع��ة المريكية يف ال�صليمانية، 
العلم��ي  والبح��ث  الع��ايل  التعلي��م  وزارة  اعلن��ت 
بث��الث  الع��رتاف  ع��ن  العراقي��ة  احلكوم��ة  يف 
جامع��ات خا�ص��ة يف اقلي��م كرد�صت��ان، فيم��ا اكد 
مدي��ر اجلامع��ات الهلي��ة يف وزارة التعليم العايل 
الكورد�صتانية ان هذا الق��رار �صيوفر ايرادات كبرية 

لالقليم.
ومبوج��ب كت��اب ر�صمي �ص��ادر ع��ن وزارة التعليم 
الع��ايل العراقية يف ال�صابع من متوز اجلاري فانها 

تعل��ن اعرتافها بث��الث جامعات خا�ص��ة يف اقليم 
كورد�صت��ان وف��ق املادت��ني 55 و57 م��ن قان��ون 
التعليم العايل العراقي رقم 25 ل�صنة 2006، وهي 

جامعات جيهان يف ال�صليمانية واربيل ودهوك..
وبه��ذا ال�ص��دد ق��ال مدي��ر اجلامع��ات الهلي��ة يف 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الكورد�صتانية 
كم��ال جمال، يف ت�ريح �صحفي ان هذا العرتاف 
باجلامع��ات الهلي��ة يع��د مك�صبا مهما ج��دا يعود 
بالنف��ع عل��ى طلب��ة اقلي��م كورد�صت��ان والنازحني 
الع��رب الذي��ن يوا�صل��ون درا�صته��م يف جامع��ات 
القليم. وا�ص��اف ان القرار ينهي م�صكالت خريجي 

اجلامع��ات الهلي��ة من اجل موا�صل��ة درا�صتهم يف 
جامع��ات خارج القلي��م لن العديد م��ن البلدان ل 
ت�صتقبل الطالب من دون اعرتاف احلكومة العراقية 

بجامعاتهم.
وا�ص��ار اىل ان القرار �صي�صهم كذلك بتحقيق ايرادات 
كب��رية لالقلي��م لن��ه يف ال�صاب��ق كان الكث��ري م��ن 
خ�صي��ة  الهلي��ة  القلي��م  بجامع��ات  يلتحق��ون  ل 
ع��دم الع��رتاف بها، ال ان ه��ذا الق��رار �صيحل هذه 

ال�صكالية.
وب�ص��اأن العرتاف باجلامع��ات الهلية الخرى يف 
القليم ا�صار جمال اىل ملفات معظم هذه اجلامعات 

ار�صلت اىل بغداد بانتظار العرتاف بها م�صتقبال.
وكان وزي��ر التعلي��م الع��ايل العراقي��ة عب��د الرزاق 
عب��د اجلليل عي�صى قد زار اقليم كرد�صتان يف 3 من 
ت�ري��ن الثاين 2016 و�صكل 7 جل��ان م�صرتكة مع 
وزارة التعلي��م الع��ايل الكرد�صتاني��ة وكانت احدى 
اللج��ان ه��ي جلنة الع��رتاف باجلامع��ات التي مت 

افتتاحها يف اقليم كرد�صتان.
ويوج��د يف حمافظ��ات ومدن القلي��م اكرث من 15 
جامع��ة اهلية ال ان وزارة التعلي��م العايل العراقية 
مل تع��رتف حلد الن �ص��وى باجلامعة المريكية يف 

ال�صليمانية.

 وفيم��ا ح��ذرت من ح��دوث ح��الت وفياة بني 
 ، احل��رارة  درج��ات  اإرتف��اع  ب�صب��ب  الطف��ال 
ا�صارت اىل �رورة اإعادة العوائل اىل مناطقها 

املحررة باإ�رع وقت ممكن .
وقال��ت اجلاف يف بي��ان �صحف��ي ،ان "الو�صع 
الن�صاين للعوائ��ل النازحة يف املخيمات و�صل 
اىل حال��ة ماأ�صاوي��ة ب�صب��ب درج��ات احل��رارة 
املرتفع��ة التي قد تت�صب��ب بحالت وفاة لبع�س 

الطف��ال يف املخيمات،وبالت��ايل فاأنن��ا نوجه 
ال��وزراء  رئي���س جمل���س  اإ�صتغاث��ة فوري��ة اىل 
لتوف��ري كرفان��ات للعوائ��ل التي لديه��ا اطفال 
ب��دل املخيم��ات التي ل تق��اوم ارتفاع درجات 

احلرارة العالية ".
خماطب��ة  ���رورة  عل��ى"  اجل��اف،  و�ص��ددت 
ومفاحت��ة الدول التي تقدم م�صاعدات للنازحني 
والطف��ال  العوائ��ل  مل�صاع��دة  ال�ص��اأن  به��ذا 
وتخلي�صه��ا م��ن واقعه��ا ، وال���راع باإع��ادة 
النازح��ني ملناطقه��م املح��ررة وا�صكانه��م يف 

منازلهم بع��د اعمارها بدل املخيمات"، م�صرية 
احل��رارة  بدرج��ات  الكب��ري  "الرتف��اع  ان  اىل 
لميكن حتمل��ه من قبل الكبار ل�صيما بعد وفاة 
�رط��ي امل��رورة يف حمافظة الب���رة ، فكيف 

يتحمله الطفال او املر�صى؟".
م��ردة  كرفان��ات  توف��ري  ان"  اىل،  وا�ص��ارت 
للنازح��ني كافة ، امر لي�س بالي�صري ل�صيما وان 
الع��راق مبر بظرف مايل �صع��ب ، وبالتايل فاأن 
املطالب��ة بتوفريها لالطف��ال يف الوقت احلايل 

امر �روري ول يحتمل التاأخري او الت�صويف".

طالبت النائبة عن ائتالف الوطنية �صباح التميمي، 
الح��د، وزارة الرتبي��ة ب�صم��ول الطلب��ة الوائ��ل من 
المتح��ان  �صم��ن  البتدائ��ي  ال�صاد���س  خريج��ي 

التناف�صي الذي �صيجري يف 18/اآب املقبل. 
وقال��ت التميمي يف موؤمتر �صحفي عقدته يف مبنى 
الرملان مب�صاركة عدد من التالميذ ، ان "هناك اكرث 
من 600 طالب من املتميزين من خريجي ال�صاد�س 
البتدائ��ي"، مبينة ان "وزارة الرتبية ا�صدرت كتاب 
مبنعه��م م��ن المتح��ان التناف�صي لدخ��ول مدار�س 

املتميزين".
وطالب��ت التميم��ي، "وزارة الرتبي��ة ب�صم��ول الطلبة 
الوائ��ل م��ن خريج��ي ال�صاد���س البتدائ��ي �صم��ن 
18/اآب  ال��ذي �صيج��ري يف  المتح��ان التناف�ص��ي 

املقبل، لنهم ثروة وطنية ترفد البلد".

دعا حماف��ظ بغداد عط��وان العطواين، جمل���س الوزراء 
اإىل عق��د اجتم��اع طارئ ملناق�ص��ة الو�صع اخلدمي يف 

العا�صمة.
وق��ال املكتب الإعالم��ي للعطواين يف بي��ان �صحفي ، 
اإن "حماف��ظ بغ��داد عط��وان العطواين ح���ر اجتماعا 
التحالف الوطني برئا�صة ال�صيد عمار احلكيم وبح�صور 

رئي�س الوزراء واأع�صاء يف التحالف ام�س ال�صبت".
ودع��ا العطواين، بح�ص��ب البيان، التحال��ف اىل "دعمه 
للنهو���س بامل�صت��وى اخلدم��ي للعا�صم��ة"، مطالب��ا 
ب�"���رورة النظر اىل املعوقات الت��ي تواجه حكومته 
الت��ي تبن��ت ا�صرتاتيجي��ة متكامل��ة حل��ل الكث��ري م��ن 
امل�ص��اكل اخلدمي��ة، وخ�صو�ص��ا يف مناط��ق اط��راف 
العا�صم��ة لك��ن عدم �رف موازنة املالي��ة لهذا العام 

حال دون ذلك".

التعليم العالي تعترف بثالث جامعات جديدة في كردستان

مطالبات بتوفير كرفانات "مبردة" لألطفال النازحين 

تتصدرها .. بغداد وكربالء وذي قار 

القضاء يصدر إحصائية بحاالت االنتحار في العراق

نائبة تطالب التربية بشمول 
طلبة السادس االبتدائي 

باالمتحان التنافسي للمتميزين

محافظ بغداد يدعو مجلس 
الوزراء إلى اجتماع طارئ لمناقشة 

الوضع الخدمي للعاصمة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

 اورد موقع جمل�س الق�ضاء االعلى 
االلكرتوين اإح�ضائية ر�ضمية 

اأظهرت عدد حاالت االنتحار يف 
البالد العام املا�ضي، واأفادت 

االإح�ضائية باأن بغداد وكربالء 
وذي قار ت�ضدرت بقية املحافظات 

بعدد املنتحرين من الذكور 
واالإناث، بينما مل ت�ضهد ثالث 

حمافظات ت�ضجيل اأية حالة.

طالبت ع�ضو جلنة حقوق 
االن�ضان الربملانية النائب 

ا�ضواق اجلاف،االأحد، 
رئي�س جمل�س الوزراء 
حيدر العبادي ووزارة 

الهجرة بتوفري كرفانات 
مربدة لالإطفال النازحني 

يف املخيمات

محليات Mon.10 Jul. 2017 issue no 379
3االثنين 10 تموز 2017 العدد 379

حقيبة 


