
و�س��دد امل�س��وؤول عل��ى مت�س��ك احلكوم��ة املركزية 
العراقي��ة بتاأم��ن مراكز الإي��واء والإغاث��ة وتلبية 
وال�ستم��رار  للنازح��ن،  الأ�سا�سي��ة  الحتياج��ات 
يف ب��ذل اجله��ود بغية ا�ستكمال عودته��م كافة اإىل 
مناطقه��م، ف�س��ا عن �سم��ان ال�ستق��رار يف هذه 
الأرا�س��ي والعم��ل على تلبي��ة املتطلب��ات الأمنية 
وتوف��ر الأج��واء الإن�ساني��ة والجتماعي��ة الأك��ر 
مائمة لذل��ك. واأ�ساف املتحدث اأن جمل�س الوزراء 
واف��ق عل��ى تعديل ق��راره رق��م 124 لع��ام 2017 
ال��ذي يتعلق "ب�رصف اإعانات احلماية الجتماعية 
املبال��غ  ل���رصف  العم��ل  تدقي��ق  وزارة  واعتم��اد 

للم�ستحقن يف املحافظات واملناطق املحررة".
وح�س��ب تقاري��ر عراقي��ة �سابق��ة فاإن الع��دد الكلي 
للنازحن يف الباد و�سل اإىل خم�سة ماين نازح، 
بينهم مليون��ن و900 األف نازح م��ن العدد الكلي 
يف الباد هم من املو�سل. وتربر ال�سلطات العراقية 
تاأخ��ر ع��ودة النازح��ن لدياره��م للدم��ار الهائ��ل 
الاحق باملنازل واملباين ال�سكنية املختلفة ف�سا 
ع��ن ا�ستم��رار عملي��ات التاأهي��ل ورف��ع املخلفات 
احلربي��ة م��ن املدن املح��ررة. واملو�س��ل هي اأكر 
املدن التي مت حترير تعر�سا للدمار اإذ تعر�س اأكر 
من ن�سف الأحياء ال�سكنية ال�54 يف الق�سم الغربي 
للمدينة لدمار كبر، وو�سفت الأمم املتحدة خم�سة 
ع�رص حيا م��ن تلك الأحياء ب�"�سدي��دة الت�رصر" ما 
يعن��ي اأنه��ا غ��ر قابلة لل�سك��ن. وو�سف��ت 23 حيا 
اآخ��ر ب�"متو�سطة الت���رصر" اأي ن�سف املباين فيها 
دم��ر، و16 حي��ا ب�"ب�سيط��ة ال���رصر". ويعتق��د اأن 
حج��م الدمار اأكرب بكثر مما تظهره حتليات �سور 
الأقمار ال�سناعي��ة لاأمم املتحدة، التي تقدر حجم 
الأ���رصار ب���10 اآلف مبنى دمر ب�س��كل كامل. غر 
اأن��ه بح�سبان الدمار لاأبني��ة التي ل ميكن لاأقمار 
الرق��م  املتح��دة  الأمم  تق��در  ك�سفه��ا،  ال�سناعي��ة 
احلقيق��ي لاأبني��ة املدم��رة بنح��و 32 األ��ف مبنى. 
رغ��م تاأث��ر الدمار عل��ى تاأخ��ر ع��ودة النازحن 
اإل اأن تقاري��ر اأخ��رى تتح��دث ع��ن �سيط��رة بع�س 

الح��زاب على منازل وممتلكات الكثر من الأهايل 
يف ع��دد من املناطق بينها ما مت حتريره منذ اأكر 
من �سنت��ن، الأمر ال��ذي يح��ول دون عودتهم رغم 
مطالبته��م احلكومة بتعجيل عودته��م بعد تنظيف 
اأحيائهم من املتفجرات. ويعد ق�ساء جرف ال�سخر 
اح��د اأبرز هذه املناطق الت��ي منع اأهلها من العودة 
ملناطقهم وديارهم وممتلكاتهم رغم حتريرها منذ 
اأك��ر من ث��اث �سنوات. وقد �س��در موؤخرا قرار من 
جمل���س حمافظ��ة بابل و�س��ط العراق، مبن��ع عودة 

النازحن ال�سنة اإىل ق�ساء جرف ال�سخر ومقا�ساة 
كل م��ن يطال��ب بذل��ك. واأخليت ج��رف ال�سخر من 
�سكانه��ا البال��غ عدده��م 120 األ��ف ن�سم��ة اأغلبهم 
م��ن الع��رب ال�سن��ة، ومل يتب��ق فيه��ا �س��وى القوات 
العراقية الت��ي ترف�س عودة الأهايل اإىل البلدة منذ 
ا�ستعادتها من تنظيم الدولة اأواخر اأكتوبر/ ت�رصين 
الأول 2014. وم��ا يزال اأكر من 100 األف مواطن 
م��ن اأه��ايل جرف ال�سخ��ر نازح��ن يف املخيمات 

مبدينة احللة )مركز حمافظة بابل( ومدن اأخرى.

 
ويق��ول الدكتور مهن��د �سياء الذي تبنى حمل��ة ايواء احليوانات 
الليفة يف حديث  �سحفي،اإن "احلملة هدفها عمل منازل للقطط 
املحلية حي��ث �ستوزع هذه املنازل ب�س��كل جماين على املرّبن 
للقط��ط املحلي��ة".   وب��ن �سي��اء اإن "املنزل اخلا���س بالقطط 
م�سمم كي يتم و�سعه يف حديقة املنزل ا�سافة اىل انه �سي�سهم 
بايواء القطة من حر ال�سيف واي�سا امطار ف�سل ال�ستاء وبرده". 
واأ�س��ار �سياء اىل ان "العمل اخلري جاء م��ن فكرتي وباإمكان 
اأي �سخ���س اأن ي�سارك به من خ��ال امل�ساهمة يف الحتياجات 

التي مت الإعان عنها يف كروبات لفي�سبوك". 
واأو�س��ح اإن "ال�س��يء الأه��م ال��ذي يج��ب توف��ره لبن��اء منازل 
القطط ه��و قوالب اخل�س��ب، واأنا �سخ�سيا تربع��ت ب15 قالبًا"، 

موؤك��دا ان "املب��ادرة م�ستمرة".  ولفت الطبي��ب البيطري اىل اأن 
"الهتم��ام باحليوان��ات هو ج��زء اأ�سا�س من حت���رصّ املدينة، 
فروؤية احليوانات ال�سائبة بالتاأكيد اأمر غر جميل، وعلى جميع 
امل�ساندي��ن حلقوق احليوانات دعم املب��ادرات التي ت�سجع على 
تربي��ة احليوان��ات ب�س��كل نظام��ي".   وزاد اإن "التجربة مطبقة 
وموج��ودة يف بل��دان جم��اورة مثل تركي��ا"، مبين��ًا اأن "هناك  
يتم العتن��اء باحليوانات الربيئة ويقدمون له��ا الطعام واملاء 
وكطبي��ب بيط��ري يجب اأن اأك��ون اأول الداع��ن وامل�ساركن يف 
هك��ذا م�ساري��ع واأمتن��ى اأن ي�س��ارك يف ه��ذه احلمل��ة اأكرب عدد 
م��ن حمبي ه��ذه احليوان��ات الربيئة امل�سامل��ة واأن تكون هناك 
م�ساري��ع اأخ��رى حلماي��ة احليوان��ات ". من جانبها ت��رى روؤى 
جم��ال، وهي اإحدى املهتمات برتبي��ة احليوانات، اإن "مثل هذه 
املب��ادرة بالتاأكيد يجب دعمه��ا وتقدمي امل�ساع��دة للحيوانات 
الليف��ة".  وبين��ت جم��ال ، اإن "بع���س العوائ��ل ترغ��ب برتبية 

احليوان��ات خا�س��ة التي تع��ر عليها يف حديقة املن��زل، ولكن 
هناك ظروفًا متنعهم من ذلك واأغلبها ياأتي �سمن م�ساكل مالية 
اأو ديني��ة".  وتابعت اإن "بع���س العوائل تعترب تربية احليوانات 
حرام��ًا ولذلك تف�سل اإبقاءها يف احلديق��ة ولكن ب�سبب �سعوبة 

ح�سولها على منزل للحيوان تقوم باإعادته لل�سارع". 
"مث��ل ه��ذه احلم��ات بالتاأكي��د �ست�سه��م برتبي��ة  اإن  واأك��دت 
احليوان��ات وتزي��د م��ن ه��ذه الثقافة الت��ي هي مهم��ة وخا�سة 
اإنه��ا تقوم باإيواء احلي��وان الذي يعاين يف ال�س��ارع من م�ساكل 
م�ستمرة".  يف حن يرى الدكتور كرار مو�سى وهو طبيب بيطري 
اإن "ظاهرة تربية احليوانات وجلبها اىل مراكز ال�سحة اخلا�سة 
به��ا اأمر بداأ ينت�رص ب�رصع��ة".  واأ�ساف مو�سى اإن "هناك جداول 
يت��م اعطاوؤه��ا من قب��ل اأ�سحاب العي��ادة وغالبا يت��م الإلتزام 
باملواعي��د اخلا�سة من قبل مربي احليوانات".  وبّن اإن "الأهم 
الآن ه��و اأن يت��م افتت��اح مرك��ز �سحي خا���س باحليوانات يف 

كل منطق��ة لأن هذا الأمر له فوائد �ستع��ود على احليوان واأي�سًا 
الإن�سان بذات الوقت". 

واأ�سار اىل اأنه "من ال�رصوري ت�سكيل جمعية كبرة ت�سم جميع 
املبادرات اخلا�سة باحليوان ما يجعل العمل موحداً وي�سب يف 

نهر واحد وهو رعاية احليوانات". 
 واأعلن��ت وزارة البيئة العراقية، الأربع��اء2017/11/21، عن 
ا�ستجاب��ة وزارة الداخلي��ة لندائه��ا، مبن��ع ا�ست��راد احليوان��ات 
املفرت�س��ة الت��ي يت��م اإدخاله��ا بطرق غ��ر قانونية ع��ن طريق 
املناف��ذ احلدودي��ة من بع���س الدول املج��اورة، موؤك��دة اأتخاذ 

الإجراءات الازمة بحق املخالفن.
وكان��ت وزارة البيئة العراقية اتهمت )26 اأيلول 2012 (، اإقليم 
كرد�ستان بال�سماح باإدخال حيوانات مفرت�سة اإىل الباد بطرق 
غ��ر قانوني��ة، فيما طالبت مبن��ع ا�ستراد كل اأن��واع التما�سيح 

وم�سادرة املوجود منها.

التجارة تحيل 453 شركة عراقية وأجنبية إلى 
المحقق العدلي لمخالفتها الضوابط

بغ��داد � اجلورنال: اعلنت دائرة ت�سجيل ال���رصكات يف وزارة التجارة، الثاثاء، عن 
اإجن��از معام��ات تاأ�سي���س 274 �رصكة وطني��ة وت�سجيل 10 ف��رع ل�رصكة اجنبية 
خ��ال �سهر مت��وز املا�س��ي، م�س��رة اإىل اإحالة 453 �رصك��ة عراقي��ة واأجنبية اىل 
املحق��ق الع��ديل ملخالفته��ا ال�سوابط. وق��ال مدير ع��ام الدائرة عب��د العزيز جبار 
يف بي��ان لل��وزارة تلقت "اجلورن��ال" ن�سخة منه، اإن "الدائرة ا�س��درت عدة قرارات 
تتعل��ق بتعدي��ل عقود ال���رصكات توزعت مابن زي��ادة را�س مال ودم��ج ح�سابات 
�رصك��ة وت�سفي��ة ح�ساب��ات �رصك��ة"، مبين��ا اأن��ه "مت تاأ�سي�س 274 �رصك��ة وطنية 
وت�سجي��ل 10 ف��رع �رصك��ة اجنبية  خال  �سه��ر متوز املا�س��ي". واأ�ساف، انه "مت 
كذلك توثيق 296 �رصك��ة م�سجلة وتاأ�سر املحا�رص واحالة )414( �رصكة عراقية 
و)39( �رصك��ة اجنبية اىل املحقق العديل ملخالفتها ال�سوابط والتعليمات". وتابع 
جب��ار، اأن "الدائ��رة قام��ت بدرا�سة احل�ساب��ات اخلتامية لل���رصكات الوطنية البالغ 
عدده��ا )2175( �رصك��ة وطنية بال�ساف��ة اىل دمج ح�ساب��ات 19 �رصكة وزيادة 
را���س م��ال )27( �رصكة  وت�سفية ح�ساب��ات )6( �رصكة ودرا�س��ة ح�سابات مكاتب 
وف��روع ال�رصكات الجنبية ل� )91( �رصك��ة وتاأ�سر احلجوزات والتاأكد من ال�سماء 
املحج��وزة امواله��م ل��� )202( وتدقيق و�سولت ل���)5097(". واأ�س��ار اإىل، "قيام 
دائرت��ه بت�سدي��ق حما���رص الجتماعات التاأ�سي�سي��ة لل�رصكات املح��دودة والبالغ 
عدده��ا )260( حم�رص، بال�سافة اىل ت�سدي��ق )62( حم�رص خا�س باجتماعات 
الهيئ��ة العام��ة لل���رصكات امل�ساهم��ة ف�س��ا ع��ن ت�سديق ق��رارات الهيئ��ة العامة 

ل�رصكات ال�سخا�س املحدودة والبالغ عددها )1215( قرار".

التعليم تصدر ضوابط نقل الطلبة من الجامعات
بغ��داد � اجلورنال :اأ�سدرت وزارة التعليم الع��ايل والبحث العلمي، �سوابط نقل 
الطلب��ة من اجلامع��ات املقبولن فيها خ��ارج العراق اىل اجلامع��ات العراقية 
لل�سن��ة الدرا�سي��ة 2018-2017.  وق��ال املتح��دث الر�سم��ي الدكت��ور حي��در 
العب��ودي يف بي��ان اإطلع��ت عليه "اجلورن��ال" اإّن،الفئات امل�سمول��ة هي: ابناء 
الدبلوما�سي��ن وزوجاته��م واملوظف��ون العامل��ون باخلارج بع��د انتهاء عمل 
ذويه��م وعودتهم للع��راق، وابناء وزوجات املبعوث��ن درا�سيا على وفق نظام 
البعثات والزمالت الدرا�سية، وابناء ذوي الكفاءات العائدة امل�سمولن بالقرار 
441 ل�سنة 2008 بعد تقدمي ما يثبت ذلك، والطلبة الذين توؤهلهم جماميعهم 
ب�سن��ة تخرجه��م من الدرا�س��ة العدادية للقب��ول يف الكلية او املعه��د. واردف، 
بان��ه ي�سرتط مل��ا �سبق، ان يك��ون �سفره عن طري��ق دائرة البعث��ات او له ملف 
فيه��ا ومن امل�ستمري��ن على الدرا�سة قبل عودته، وغ��ر را�سب يف درا�سته اكر 
م��ن �سن��ة، مو�سحا انه �سيتم قبول الطلبة العائدي��ن اىل العراق من امل�ستمرين 
عل��ى الدرا�س��ة ال�سباحي��ة خارج الع��راق يف اح��دى اجلامع��ات املعرتف بها 
بح�س��ب م��ا توؤهله��م معدلته��م يف الدرا�س��ة العدادي��ة يف �سن��ة تخرجهم يف 
الدرا�س��ة ال�سباحي��ة ا�ستثن��اء م��ن ���رصط �سن��ة التخ��رج. واو�سح البي��ان، انه 
ي�س��رتط يف ابناء الدبلوما�سي��ن وزوجاتهم واملوظف��ن العاملن يف اخلارج 
، وابن��اء وزوجات املبعوث��ن درا�سيا، وابناء ذوي الكفاءات العائدة ان يكونوا 
حا�سل��ن على احلد الدنى للمعدل للدرا�سة العدادية وبح�سب املعدلت التية 
85 باملئة للمجموعة الطبية، و80 باملئة للمجموعة الهند�سية، و60 باملئة 
لكلي��ات العلوم والخت�سا�س��ات العلمية والن�سانية الخ��رى، ويف حال عدم 
ا�ستيفاء الطالب ل�رصط املعدل اعاه فيتّم قبوله على وفق ما يوؤهله معدله يف 
الدرا�س��ة العدادية �سنة تخرجه، مو�سح��ا انه ي�سرتط يف الطلبة الذين توؤهلهم 
جماميعه��م يف �سنة تخرجهم من الدرا�سة العدادية للقبول يف الكلية )نف�سها( 

او املعهد )نف�سه( اأن يكونوا قد اكملوا �سنتهم الدرا�سية اجلامعية بنجاح. 

ك�سفت ع�سو جلنة اخلدم��ات والعمار النيابية 
�سب��اح التميم��ي٬  الثاث��اء٬ ان وزارة النق��ل 
تنوي انهاء عقود 1800 عاما خال ال�سابيع 
املقبل��ة٬ بينه��م م��ن ذوي ال�سه��داء٬ يف وق��ت 
تتزاي��د يف اعداد العاطلن ع��ن العمل وتتقل�س 

فر�س احل�سول على وظائف حكومية.
وقال��ت التميمي يف بي��ان تلقت��ه "اجلورنال"، 
ان عل��ى "وزارة النق��ل اإيق��اف انه��اء العق��ود 

الت�سغيلي��ة يف اخلط��وط اجلوي��ة العراقي��ة لن 
اإنهاء ه��ذه العقود �سي��وؤدي اىل تهالك اخلطوط 

اجلوية".
وبين��ت ان "ق��رار جمل�س ال��وزراء الأخر ين�س 
على انهاء العق��ود التي متت خال عام 2017 
ك��ون املوازنة مل حتتوي عل��ى درجات وظيفية 
وتخ�سي���س م��ايل ومل ي�س��ر اىل ايق��اف عقود 

عام 2016."
وا�ساف��ت انه "يف ح��ال مل ترتاجع وزارة النقل 
عن هذا القرار �سيت��م اإلغاء اأكر من 1800 عقد 

خ��ال ال�سابي��ع القليل��ة املقبل��ة وم��ن بينهم 
ذوي ال�سه��داء والوائل وعدد كبر من مهند�سي 
الطائ��رات والفني��ن اي�س��ا". ودع��ت التميم��ي 
وزارة النق��ل اىل ان "تعي خط��ورة هذا الجراء 
الذى قد يوؤدي اىل تهالك اخلطوط اجلوية ل�سيما 
ان يف بداية العام املقبل �سيحال اكر من 500 
موظ��ف عل��ى التقاعد مع فقدان كف��اءات �سابة 
ق��ادرة على قي��ادة اخلط��وط اجلوي��ة العراقية 
والرتق��اء بها اىل اعل��ى امل�ستويات". وطالبت 
"وزير النق��ل بالدفاع عن منت�سبيه ل�سيما ان 

الأيام املقبلة هي اأي��ام مباركة )عيد الأ�سحى 
املبارك( ويجب الوقوف مع هوؤلء املنت�سبن".
واأك��دت التميمي ان عل��ى "امل�سوؤولن العاملن 
ع��ن ه��ذا املل��ف ان ل يجعل��وا م��ن املوظف��ن 
ملناكفاته��م  �سحاي��ا  بالعق��ود  واملعين��ن 
ل  العق��ود  تل��ك  وان  ال�سيا�سي��ة  وجتاذباته��م 
حت�س��ب منة على هوؤلء فاإنه��ا من اب�سط حقوق 
ال�سب��اب وان رواتبه��م ل ت�س��كل �س��وى الفتات 
مقارن��ة بالروات��ب الأخ��رى٬ من اأعل��ى الهرم٬ 

ونزوًل". 

اعل��ن رئي���س بعثة احل��ج العراقي��ة خالد العطي��ة اعادة 
مبل��غ 1500 ري��ال �سع��ودي اىل احلج��اج ال�سافي��ن 
البال��غ عدده��م 5 الف ح��اج ، ب�سب��ب اخت��اف م��دة 
اقامته��م يف الدي��ار املقد�س��ة. وقال العطي��ة يف موؤمتر 
�سحف��ي بح�س��ور اع�س��اء من جلن��ة الوق��اف النيابية 
ورئي�س��ي ديواين الوقف��ن ال�سيعي وال�سن��ي، ان “البعثة 
�ستعي��د للحج��اج ال�سافي��ن مبل��غ ال��ف و 500 ريال 
�سع��ودي، وذلك نتيج��ة اختاف مدة اقامته��م ن�سبة اىل 
احلج��اج العتيادي��ن، ب�سبب تاأخر وو�س��ل زيادة ال� 5 
الف مقع��د الت��ي منحتها ال�سعودي��ة يف اواخر �سهر ذي 
القعدة”. وا�س��اف ان “البعثة عملت جاهدة على تاأمن 
جمي��ع اخلدم��ات اىل حج��اج احل�سة ال�سافي��ة وبذلت 
جه��ودا ا�ستثنائية يف تذليل املعوق��ات ل�ستيعابهم، ال 
ان��ه كان هن��اك اختافا ب�سيطا بن�سب��ة ل�سكنهم يف مكة 
املكرمة ب�سب��ب ان معظم الفنادق كان��ت موؤجرة م�سبقا 
لباق��ي بعث��ات ال��دول ال�سامية ، كم��ا ان الهيئة قامت 
با�ستئج��ار فنادقه��ا للح�س��ة الت��ي كان��ت مق��ررة قبل 

الزيادة منذ ال�سهر الول للعام احلايل “.

اأطلق��ت هيئ��ة رعاي��ة ذوي العاق��ة والحتياج��ات 
اخلا�س��ة يف وزارة العم��ل وال�س��وؤون الجتماعي��ة، 
الثاث��اء، دفع��ة جدي��دة م��ن راتب املع��ن املتفرغ 
للجرح��ى الع�سكرين من اجلي���س العراقي ملحافظة 
نين��وى. وق��ال رئي���س الهيئ��ة، اأ�سغ��ر عب��د ال��رزاق 
املو�س��وي، يف بيان تلقت "اجلورن��ال"، ن�سخة منه، 
ان "هيئ��ة رعاية ذوي العاق��ة اطلقت راتب املعن 
املتف��رغ للمعاق��ن الع�سكري��ن ملحافظ��ة نين��وى 
البالغ عددهم 331 م�ستفيدا". ولفت اىل ان "التوزيع 
�سيك��ون خال اليوم وغ��داً يف مدينة املو�سل، ويتم 
بح�س��ور املع��ن فق��ط م��ع امل�ستم�س��كات ال�سلية 
للطرف��ن املع��ن واملعاق". وا�س��اف ان "املعاقن 
الع�سكرين مت��ت احالتهم من هيئة التقاعد الوطنية 
والحتياج��ات  العاق��ة  ذوي  رعاي��ة  هيئ��ة  اىل 
اخلا�س��ة، وبالتن�سيق م��ع املديرية العام��ة ل�سوؤون 
املحارب��ن، ل�سموله��م باحكام القان��ون رقم )38( 

ل�سنة 2013 اخلا�س بذوي العاقة".

النقل تنوي إنهاء عقود أكثر من 1800 عامل فيها!

أكثر من مليوني نازح يعودون إلى مناطقهم

ناشطون يطلقون حملة " فندقة القطط" إليواء القطط في منازل خاصة  

العطية يعلن إعادة 1500 ريال سعودي 
إلى الحجاج اإلضافيين

العمل تطلق راتب المعين المتفرغ 
للجرحى العسكريين

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

اأطلق طبيب بيطري بغدادي 
حملة من اأجل ايواء القطط 

عرب ت�صميم منازل خا�صة 
بهم، يف حني �صجع مهتمون 

برتبية احليوانات هذه 
اخلطوة، معتربين اياها 

بداية لتاأ�صي�س ثقافة تربية 
احليوانات. 

اأعلنت رئا�صة الوزراء العراقية 
اأن اأكرث من مليونني ومائة 

األف نازح عادوا اإىل منازلهم 
يف املناطق املحررة من قب�صة 
تنظيم الدولة الإ�صالمية، فيما 

ل يزال املاليني ينتظرون بينهم 
الآلف مما منعوا من العودة 

رغم حترير مناطقهم، منذ قرابة 
ثالث �صنوات، لدواع طائفية.
وقال �صعد احلديثي املتحدث 

با�صم مكتب رئي�س الوزراء 
العراقي حيدر العبادي، 

اأن جمل�س الوزراء ناق�س 
ال�صتعدادات احلكومية 

ل�صتقبال نازحي تلعفر واملناطق 
الواقعة اأق�صى غرب حمافظة 

الأنبار.
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