
ه��ذا ما ح��دث يف اثناء حترير اآخ��ر جيوب اجلانب 
االمي��ن من مدينة املو�س��ل بح�سب تقرير ُن�رش على 

.CNN قناة وموقع
قالت م��رمي �س��امل، البالغة م��ن العم��ر 10 �سنوات 
و�سقيقتها االأكرب، اإنعام، ان "والدي حتت االأنقا�ض، 

وراأيت �سقيقتي االخرى وهي متوت"
وا�ساف��ت "كنا حتاول الف��رار جّراء �سق��وط قذيفة 
ه��اون اأ�سابت منزلنا، مما اأدى اإىل انهياره، وبقاء 

بقية اأفراد االأ�رشة حتت االأنقا�ض".
وا�سافت "كلهم ماتوا اأمي، اأبي، اأختي، �سقيقي".

رغم حتري��ر احلي الذي ت�سكن فيه م��رمي وعائلتها 
، لك��ن الق��وات املح��ررة مل تتمك��ن م��ن الو�س��ول 
اإىل من��زل االأ�سق��اء واأف��راد اال���رشة املحا�رشي��ن 
حتت املن��زل املدمر.  ولكن م��رمي واختها، مازالوا 
يت�سبث��ون باالأمل باأنه قد يك��ون اآباءهم و�سقيقهم 

االأ�سغر �سنا، على قيد احلياة.

تق��ول م��رمي : عن��د االق��راب م��ن خ��ط املواجهة، 
االنفج��ارات.  الدخ��ان، وتت�سل�س��ل  اأعم��دة  ترتف��ع 
االأهداف هي مقاتلو داع���ض، ولكن مع كل انفجار، 
تاأت��ي حقيق��ة اأن املن��ازل وال�س��وارع التي ُت�رشب 
- �س��واء ع��ن طريق الغ��ارات اجلوي��ة واملدفعية اأو 
قنابل داع���ض – ي�سكن فيها مدنيون يرقدون حتت 
ال�سالمل، واالأطفال ي�رشخون، واالآباء عاجزون عن 

حمايتهم.
ويف وقت �سابق، اأخربن��ا اأحد القادة العراقيني، ان 
جنود وحدته قاموا ب�سحب جثة من حتت االأنقا�ض 
يف اأح��د االأحي��اء حي��ث كان��ت اجلث��ة الأٍم  ال تزال 

حمت�سنًة لطفلها. 
كان الناج��ون ينت���رشون يف الط��رق التي حتررها 
القوات العراقية. يف احلطام املتناثر على ال�سوارع، 
ال�سي��ارات  وهي��اكل  املحرق��ة،  املب��اين  ويف 
امل�ستهدف��ة. ياأتي الهاربون قبل اندالع القتال بني 
الق��وات العراقي��ة وداع�ض. الهارب��ون ي�سلون وهم 
متعب��ون، يلهث��ون خوف��ًا، الُيفهم م��ن كالمهم اي 

�سيء.

"اأي��ن كنت على مدى ال�سن��وات الثالث املا�سية؟"  
بهذه اجلمل��ة، انفجرت امراأة مو�سلية وهي ت�رشخ 

على القوات العراقية.
وقالت ام عابد، املراأة املو�سلية الهاربة من القتال 
الدائ��ر بني القوات العراقية وتنظيم داع�ض يف غرب 
املو�سل "قب��ل ع�رشين يوما حاولن��ا الفرار، وقام 
)مقاتلو داع�ض( بالقب���ض على اخي، واأطلقوا النار 

عليه اأربع مرات يف الراأ�ض"
ت�سيف ام عابد "كنا ناأكل الطحني واملاء، والطعام 
الذي منلك، يكن كافيا اإال الإطعام االأطفال، لتخفيف 
اآالمه��م اجل��وع. وبقينا انا وزوجي ب��دون ان ناأكل 

ملدة اربعة ايام"
لي�ض هن��اك خمطط �سابق لهذه احل��رب. مل يحارب 
اأحد عدوا مثل داع�ض الذي يحتجز املدنيني كرهائن 
يف ه��ذا النوع من املعارك التي حتدث يف املناطق 
كثيفة ال�سكان، ال توجد كلمات الإراحة اأولئك الذين 
بق��وا على قيد احلي��اة. �سوى انتظ��ار امل�سري الذي 
يعم��ل اجلميع على ر�سمه بع��د االإ�ستفاقة من تاأثري 

احلرب.

وذكرت الهيئة يف بيان لها ، ان 'البالد �ستتاأثر باأمتداد املنخف�ض 
اجلوي احلراري املو�سمي ليكون الطق�ض يف املناطق كافة �سحواً 
ح��اراً، فيما �ست�سجل درجة احل��رارة العظمى يف مدينة بغداد 51 
ْم، وهو ذات الطق�ض واحلرارة ليوم غد اخلمي�ض باملناطق كافة'.

واأ�س��ار البي��ان اىل ، ان “طق���ض غد اجلمعة �سيك��ون يف املناطق 
كاف��ة �سحواً حاراً مع قطع من الغيوم، ودرجات احلرارة مقاربة 

لليوم ال�سابق'.
ولفت��ت البي��ان اىل ، ان 'طق�ض االأحد املقب��ل �سيكون يف املناطق 
كاف��ة، �سحواً حاراً، ودرجات احلرارة ترتفع قلياًل يف املنطقتني 
للي��وم  اجلنوبي��ة  املنطق��ة  يف  ومقارب��ة  والو�سط��ى  ال�سمالي��ة 

ال�سابق”.
واأ�س��اف البيان ، ان “االجواء �ستكون رطبة ومرهقة يف اجلنوب 

و�سديدة احلرارة يف الو�سط وال�سمال خالل النهار”.
الهروب اىل الأنهار 

اعتاد جمال القفز اإىل النهر ب�سكل يومي، بعد اأن ينتهي من عمله 
بتفريغ وحتميل بع�ض �سيارات متو�سطة احلموالت بالب�سائع يف 
منطقة ال�سورج��ة، قبل اأيام طلب منه اأحد ا�سدقائه ممن يعملون 
يف ذات املهن��ة مرافقته اىل النه��ر، بعد اأن قفز جمال واأخذ يعوم 
ويغط���ض ظلَّ �سديقه واقفًا متاأماًل املنظر، طلب منه جمال القفز 
لكن��ه امتن��ع كون��ه اليجي��د ال�سباحة، اثن��اء ذلك ج��اء �سديقهم 
الثالث ودفع به اىل النهر ولوال جندته ب�رشعة لكان االآن يف عداد 

الغرقى... 
بع��د ذل��ك بدقائ��ق �س��اح اأحده��م )غري��ق غريق( ذه��ب اجلميع 

لنجدته، لكنهم مل يتمكنوا من اإنقاذه لالأ�سف..
منتظ��ر �س��اب يبلغ 16 عام��ًا يعمل يف �سوق ال���رشاي، يتجه بعد 
انتهاء عمله �سوب النهر للعوم واإزاحة تعب النهار، بنّي اأن طريق 
الذه��اب اىل البيت يتطلب �ساعة تقريبًا بعد انتهاء العمل اليومي 
ب�سب��ب الزح��ام اليوم��ي. متابعًا: ل��ذا اجته مع بع���ض اال�سدقاء 
�س��وب النهر لال�ستحمام واللهو وق�س��اء الوقت. منوهًا: اىل انهم 

يلجاأون اىل االأنهر ب�سبب غالء الدخول اإىل امل�سابح اخلا�سة.

فيم��ا ب��نّي �سديقه علي، اأن جممل ما يجني��ه يوميًا من عمله يف 
التحميل ي�سل اىل 25 الف دينار و�سعر دخول امل�سابح 10 اآالف 
ل الذهاب اىل النهر رغم خطورة ال�سباحة. م�سيفًا:  دينار، لذا اف�سّ
اأنه يجيد ال�سباحة مذ كان طفاًل مرافقًا لوالده. مبينًا: اأن البع�ض 
لون البق��اء على  م��ن ال�سب��اب الذي��ن اليجي��دون ال�سباح��ة يف�سّ

اجلرف لكن املاء ي�سحبهم، لذا جتد الكثري منهم يتعر�ض للغرق.
يف مث��ل موا�س��م كهذه، يفر���ض اأن تتواجد ال�رشط��ة النهرية يف 
املناط��ق الت��ي يق�سده��ا ال�سب��اب اأو تخ�سي���ض اأماك��ن خا�سة 
له��ذا ال�س��اأن تتوفر فيها بع�ض ���رشوط احلماية م��ن الغرق، كما 
يفر���ض اأن يت��م تنظيفه��ا وكريه��ا ب��ني اآون��ة واأخ��رى، اأحم��د 
�س��اب، مثلم��ا يقول، اإنه يجي��د ال�سباحة لك��ن يف حماولة غط�سه 
ا�سطدم��ت قدم��ه بقطعة حدي��د مات�سّبب بت�سنج مفاج��ئ كاد اأن 
يغ��رق لوال مهارت��ه بال�سباح��ة. مو�سحًا: اأن العدي��د من حاالت 
الغرق حتدث ب�سبب املخلفات التي ترمى بالنهر.. لي�ض ببعيد عن 
ذل��ك، يت�ساءل ال�ساب �سياء، هل ي�سعب على احلكومة تخ�سي�ض 
بع�ض امل�ساب��ح للفقراء بدخول رمزية. الفت��ًا: اىل اأنه وجمموعة 

كب��رية م��ن ابناء الفق��راء، معر�س��ون للخطر والغ��رق ل�سباحتهم 
يف النه��ر من دون وجود املنق��ذ اأو حتى دورية ال�رشطة النهرية. 
منوه��ًا: اىل اأن اغل��ب امل�سابح التي كان��وا يرتادوها، احيلت اىل 
م�ستثمري��ن قاموا بدورهم برفع اأ�سعار الدخول والتي و�سلت اىل 
10 اآالف دين��ار. ح��وادث الغرق ال تقت�رش عل��ى العا�سمة بغداد، 
فف��ي اغلب املحافظات يتم تناقل اأخب��ار عن حاالت غرق ب�سكل 
يوم��ي، رمب��ا ميك��ن تاليف الكث��ري منها لو مت��ت متابع��ة اأماكن 
ال�سباح��ة وفر�ض طوق حولها م��ع وجود مفرزة لل�رشطة النهرية 
وع��دد من املنقذي��ن للتدخل يف احلاالت الطارئ��ة.. ولالأ�سف يتم 
ت��داول بع�ض ح��االت الغرق الأطفال مل يبلغ��وا احللم، ب�سبب عدم 
متابع��ة ذويه��م.  م�سطفى �ساب يعمل يف تقاط��ع ملعب ال�سعب، 
ب��نّي، يبدو اأن امل�سقة واملوت كتبا على فقراء العراق، فكما ترون 
وقوفن��ا اليومي حتت ا�سع��ة ال�سم�ض الالهب��ة، واحتمال تعر�سنا 
اإىل التفج��ري اأو الده�ض يف اأّية حلظة، يذه��ب الكثري منا غرقًا يف 
االأنه��ر، الأنه��م الميلكون ثمن دخ��ول امل�سابح العاّم��ة ذات املاء 

النظيف املعّقم واملدرب املنقذ .

العدل تفتتح دائرة التسجيل العقاري في قضاء الدور 
بصالح الدين

التربية النيابية: ال زيادة مالية برواتب المعلمين 
في مشروع قانون حمايتهم

�س��الح الدي��ن � اجلورنال : اأعلنت وزارة العدل، االربعاء، ع��ن افتتاح دائرة الت�سجيل 
العقاري يف ق�ساء الدور مبحافظة �سالح الدين، الفتة اىل ان الدائرة من �ست�ساهم يف 
اعادة احلياة اىل املناطق املحررة. وذكر بيان للوزارة تلقت "اجلورنال" ن�سخة منه، 
اإن "ال��وزارة افتتحت مالحظية الت�سجيل العق��اري يف ق�ساء الدور مبحافظة �سالح 
الدي��ن، متا�سيًا مع النه��ج احلكومي الداعم للعوائل العائدة اىل مناطقها املحررة من 
تواج��د تنظيم داع���ض االرهابي". وقالت مدي��ر عام دائرة الت�سجي��ل العقاري فوزية 
علي��وي، بح�سب البي��ان، اإن "وزير العدل حيدر الزاملي �س��كل جلانًا خا�سة بع�سوية 
امل��دراء العامني يف ال��وزارة وامل�ست�سارين الع��ادة تاأهيل وافتت��اح الدوائر العدلية 
يف املحافظ��ات املحررة من تواج��د تنظيم داع�ض". وا�ساف��ت، اإن "اعادة العمل يف 
مالحظي��ة الت�سجي��ل العق��اري يف منطقة الدور مبحافظ��ة �سالح الدين م��ن �ساأنها 
ان ت�ساه��م يف اع��ادة احلياة اىل املناطق املحررة"، م�س��رية اىل ان "الفرة املا�سية 
�سه��دت اعم��ال اعادة تاأهي��ل املالحظية واج��راء عمليات التدقي��ق اخلا�سة بامالك 

املواطنني �سمن املناطق املحررة للتخفيف من معاناتهم بغية احلفاظ عليها".

بغداد � اجلورنال : نفت جلنة الربية النيابية، االربعاء، وجود زيادة مالية برواتب 
املعلمني يف م�رشوع قانون حماية املعلمني.

وق��ال رئي���ض اللجن��ة �سريوان عب��داهلل يف موؤمت��ر �سحفي عقده مببن��ى الربملان 
بح�س��ور عدد من اع�ساء اللجنة، وتابعته "اجلورنال"، ان "جلنته عقدت اجتماعا 
�سب��اح االربع��اء مع رئي�ض الدائ��رة القانونية يف االمانة العام��ة ملجل�ض الوزراء 
جنيب �سكري ونقيب املعلمني عبا�ض كاظم ال�سوداين ملناق�سة مواد م�رشوع قانون 
حماية املعلمني واملدر�سني الهميته بالوقت الراهن بعد االعتداءات املتكررة على 

الكادر التدري�سي يف عدد من املحافظات".
وا�ساف ان "القانون ال يحتوي على زيادة مالية برواتب املوظفني يف ظل االزمة 
االقت�سادي��ة يف البالد"، الفت��ا اىل ان "جلنة الربية النيابي��ة �ستعمل على قراءة 

الثانية والت�سويت على القانون يف الدورة الربملانية احلالية".
م��ن جهته ق��ال نقيب املعلم��ني عبا�ض ال�سوداين خ��الل املوؤمتر، ان��ه "تو�سل مع 
جلن��ة الربي��ة يف جمل�ض النواب على القراءة الثاني��ة لقانون حماية املعلمني يف 

اجلل�سات القادمة متهيدا لت�سويت على م�رشوع القانون يف الفرة القادمة".

أمانة بغداد تبحث مع السفارة البريطانية تنفيذ 
مشروع "مترو بغداد"

بغ��داد � اجلورن��ال : بحثت اأمانة بغ��داد مع ال�سفارة الربيطاني��ة، االأربعاء، اآليات 
تنفي��ذ م���رشوع م��رو بغداد م��ن طري��ق اال�ستثم��ار. وذكر بي��ان لالأمان��ة تلقت 
"اجلورنال" ن�سخة منه، اإن "االأمانة بحثت مع ال�سفارة الربيطانية اآليات تنفيذ 
م���رشوع م��رو بغداد من طريق اال�ستثمار، خالل لق��اء امينة بغداد ذكرى علو�ض 
بال�سف��ري الربيط��اين لدى الع��راق فرانك بيك��ر، وبح�سور رئي�ض هيئ��ة اال�ستثمار 
الوطنية وع�سو هيئة امل�ست�سارين ووكيل امانة بغداد لل�سوؤون الفنية ومدير عام 
العالق��ات واالإع��الم لبحث �سبل التعاون الثنائي ب��ني اجلانبني وتبادل اخلربات 
يف قط��اع البنى التحتية". وا�س��اف، اإن "االأمانة بحثت م��ع ال�سفري اآليات تنفيذ 
م���رشوع مرو بغداد بع��د اإكمال �رشكة �سي�سرا الفرن�سي��ة لال�ست�سارات الهند�سية 

واملتطلبات اخلا�سة به".

اكدت ع�سو جلنة الثقاف��ة واالعالم النيابية، �رشوة 
عب��د الواحد، االأربع��اء، ان اقالة �سف��اء الدين ربيع 
مل توق��ف الف�ساد يف هيئ��ة االت�ساالت، فيما �سددت 
على التحرك الإقالة رئي�ض هيئة االأمناء. وقالت عبد 
الواح��د، يف موؤمتر �سحفي عقدته يف جمل�ض النواب 

وتابعت��ه "اجلورن��ال"، انه "يف الوق��ت الذي �سوت 
فيه جمل�ض النواب على اقالة �سفاء الدين ربيع، كنا 
نعتقد بان اقالته �سوف ت�سهم يف حت�سني اداء الهيئة 
واحلف��اظ عل��ى املال الع��ام والق�س��اء على حاالت 
الف�س��اد وامل�ساوم��ات مع بع�ض اجله��ات االخرى"، 
مبين��ة ان"ال��ذي يح��دث ه��و ا�ستم��رار ذات النه��ج 
وذات ال�سيا�س��ة التي دفعت جمل�ض النواب للت�سويت 

عل��ى اقالة ربي��ع". وا�س��ارت اىل ان "جلنتها �سوف 
ت�سظ��ر اىل اتخاذ االج��راءات القانونية جتاه رئي�ض 
هي��اأة االمناء الذي ي�سغل من�س��ب الرئي�ض التنفيذي 
حالي��ا"، موؤك��دة انه��ا �ستق��وم با�ستجواب��ه "ب�سبب 
اخلروق��ات املالية واالدارية و�سبه��ات الف�ساد التي 
تط��ال بع�ض عقود الراخي�ض وم��ا رافقها من عدم 
ممار�س��ة رئي���ض هي��اأة االمن��اء دوره يف متابع��ة 

وحما�سب��ة الرئي���ض التنفي��ذي ال�ساب��ق، ا�سافة اىل 
عدم التزامه بال�سياق��ات القانونية واالدارية وعدم 
اجابت��ه عل��ى الكتب املر�سلة من جمل���ض النواب اىل 
هي��اأة االع��الم واالت�س��االت، وعل��ى �سبي��ل املثال 
توجد �رشكة ات�س��االت من خالل بوابة نفاذ العراق 
ومن دون املوافقات الر�سمية واالجراءات القانونية 

اخلا�سة مبنح الراخي�ض".

طالب رئي�ض جلنة ال�سحة النيابية قتيبة اجلبوري، 
االربع��اء، املرجعية الدينية بالتدخل لوقف حاالت 

االعتداء على االطباء.
تابعت��ه  �سحف��ي  موؤمت��ر  يف  اجلب��وري،  وق��ال 
"اجلورن��ال"، "نطالب العب��ادي واالجهزة االمنية 

بتطبيق قانون حماية االأطباء".
واأكد انه "�سيتم اجراء تعديل ت�رشيع لقانون حماية 
االطب��اء لت�سم��ل عقوب��ات ا�سافي��ة للمعتدين على 
الك��وادر الطبية". ودعا "املرجعي��ة الر�سيدة اىل ان 
تبدي تر�سيداته��ا اىل املجتمع واالهتمام بالكوادر 

الطبية وحترمي االعتداء على الكوادر الطبية".

التميم��ي،  ماج��دة  الن��واب  جمل���ض  ع�س��و  طالب��ت 
االأربع��اء، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي اإعادة 
النظر بقرار التو�سعة واإن�ساف ذوي املعدالت العالية.
"وزارة  ان  �سحف��ي،  بي��ان  يف  التميم��ي  وقال��ت 
التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي ا�س��درت بتاري��خ 
31/7/2017 ت�سم��ن تو�سع��ة القب��ول للدرا�س��ات 
العلي��ا"، مبينة ان "القرار كان ميي��ل للمقبولني على 
قناة النفقة اخلا�سة مب�ساعف��ة اأعداد املقبولني لهذا 
القن��اة، مما يف�رش عدم الوقوف مع ا�سحاب املعدالت 
العالية يف قناة القبول العام". واأ�سافت، ان "غالبية 
اق��ل مع��داًل  النفق��ة اخلا�س��ة ه��م  املقبول��ني عل��ى 
للمتقدم��ني مقارن��ة باملتقدمني على النفق��ة العامة 
ف�س��اًل عن التوجيه املرن بكتاب ال��وزارة للجامعات 
يف حال��ة توفر امل�ستلزمات الب�رشية واملادية تو�سيع 
القب��ول". واأ�سارت اىل ان "اجلامعات ترف�ض من االآن 
التو�سع��ة للقن��اة العامة اكرث من واح��د وهنا يتج�سد 
نوع من الظلم الكبري للمتقدمني الذين هم اكرث معداًل 

عليه".

الثقافة النيابية: هيئة االتصاالت ألغت عقدين يكلفان العراق مليارات الدوالرات

ذكريات مؤلمة ونظرة شاحبة إلى المستقبل .. هذا ما خلفته الحرب في نفوس الموصليين

ال "خيار" سوى السباحة في النهر 

األنواء الجوية تحذر من موجة حر جديدة تجتاح البالد

الصحة النيابية تطالب 
المرجعية بالتدخل لوقف حاالت 

االعتداء على األطباء

نائبة تدعو التعليم إلى إعادة 
النظر بقرار التوسعة وإنصاف 

ذوي المعدالت العالية

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ الجورنال 

متابعة ـ الجورنال 

إعداد ـ الجورنال

توقعت هيئة الأنواء 
اجلوية والر�صد الزلزايل 

، الربعاء ، ارتفاع درجات 
احلرارة بدًء من اليوم 
وا�صتمرارها اىل يوم 

الأحد املقبل.

بكاٌء لفتاة مراهقة، رجٌل 
م�صن يف �صدمة كاملة، 

غري قادر على نطق كلمة 
واحدة، وامراأة تكافح من 

اأجل التنف�س ب�صرعة عن 
طريق جهاز التنف�س.
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