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الداخلية تخصص أفواجًا
أمنية قرب المستشفيات
لحماية األطباء

"رب �ضارة نافعة" فرتدي واقع
الكهرباء انع�ش حمال ت�صليح
املولدات املنزلية يف النجف
خا�صة مع االرتفاع غري امل�سبوق
لدرجات احلرارة  ،يقول ا�صحاب
ور�ش الت�صليح التي باتت تنت�شر
يف كافة االحياء انه يح�صل يف
مثل هذا الوقت من كل عام .

بغداد ـ الجورنال

�أعلنت وزارة الداخلية ،ال�سبت ،عن تخ�صي�ص �أفواج
�أمنية قرب امل�ست�ش��فيات حلماي��ة الأطباء يف حال
حدوث طارئ.
وق��ال املتح��دث با�س��م ال��وزارة العميد �س��عد معن
يف م�ؤمتر �ص��حفي تابعته "اجلورنال" ":خ�ص�صنا
�أف��واج ق��رب امل�ست�ش��فيات �إ�ض��افة �إىل الق��وات
امل�س���ؤولة عن حماية امل�ست�ش��فيات تق��وم بحماية
الأطباء يف حال حدوث �أي طارئ".
و�أ�ضاف �أنه "مت اعتقال ثالثة �أ�شخا�ص اعتدوا على
طبيب يف م�ست�شفى ال�شيخ زايد يف بغداد" .وتكررت
م�ؤخ��راً الإعت��داءات عل��ى الأطب��اء وا�س��تهدافهم
و�آخره��ا كان �إعت��داء مواط��ن بال��ضرب عل��ى �أحد
إ�سباب �شخ�صية .
اطباء م�شفى ال�شيخ زايد ل ٍ

الحرارة تنعش ورش تصليح المولدات المنزلية في النجف
آالء الشمري ـ النجف

املواطن��ون اكدوا انهم جمربون على ا�ص�لاح املول��دات املنزلية
وحتمل النفقات اال�ض��افية ملواجهة موج��ة احلر وانقطاع التيار
الكهربائي وعطل املولدات االهلية املتكرر.
ويق��ول املواط��ن جا�س��م االعرج��ي لـ"اجلورن��ال" ان " مول��دة
املنطق��ة تتعطل دائم ًا ب�س��بب ا�س��تمرار انقط��اع الكهرباء ولذلك
نعتمد ب�شكل كبري على املولدة املنزلية ال�صغرية "
مبينا ان " درجات احلرارة مرتفعة جدا هذه االيام ولن ن�س��تطيع
البق��اء ب��دون املول��دة املنزلية لذلك م�س��تعدين لتحم��ل تكاليف
الت�ص��ليح والبنزين م��ن اجل اخلال�ص من ع��ذاب احلر وهو عبء
اخر ي�ضاف اىل بقية اعباء العائلة العراقية "
حمالت بيع املولدات واملواد املنزلية يف اال�س��واق انتع�ش��ت هي
االخ��رى فاالقب��ال عل��ى ا�ش��ده هذه االي��ام على ��شراء املولدات
املنزلي��ة � ،ص��احب حم��ل بي��ع املول��دات ج��واد العاب��دي اك��د
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لـ"اجلورن��ال "ان��ه " يف الي��وم الواح��د ابيع اكرث م��ن  20مولدة
يف ه��ذه االي��ام لكن يف ف�ص��ول اخرى ال ابيع �س��وى مولدتني او
ثالثة يف اليوم " حتى حمطات تعبئة الوقود التي ان�ش��ات حديثا
و�ض��عت يف ح�سابها ازمة الكهرباء العقيمة وخ�ص�صت م�ضخات
خا�صة ال�صحاب املولدات املنزلية .
وي�ش�ير �ص��احب حمطة وقود اهلية حازم العام��ري لـ«اجلورنال
» " عند افتتاح حمطة الوقود اجلديدة فكرنا يف تخ�ص��ي�ص ركن
من املحطة لتعبئة املولدات ال�ص��غرية بالبانزين لوجود االقبال
عل��ى �رشاء البانزين للمول��دات املنزلية وملنع حدوث الزخم على
املحطة مع وجود ال�سيارات "
وقال عامر خليل  54عاما �إن انقطاع التيار الكهربائي ل�ساعات
طويل��ة �أثناء اليوم يتطلب من العراقيني احتياطات خا�ص��ة لهذا
الف�ص��ل املتعب تبد�أ من �رشاء املربدات التقليدية و�صيانة القدمي
منها وتنتهي بالتفاو�ض مع �أ�صحاب مولدات الطاقة الكهربائية
الذين غالب ًا ما تف�شل الرقابة التي متار�سها املجال�س املحلية يف

حقيبة

احلد من جتاوزاتهم يف تقليل �ساعات اخلدمة.
و�أ�ض��اف �أن ما يحمله ف�ص��ل ال�ص��يف من متاع��ب كبرية نتيجة
الرتف��اع درج��ات احلرارة ونق�ص وا�ض��ح يف التي��ار الكهربائي
خالل ال�س��نوات املا�ض��ية وارتفاع �أجهزة التكيي��ف ب�أنواعه من
(ال�س��بلت الكنت��وري والع��ادي) جتع��ل املواطن يتج��ه �إىل �رشاء
مربدات الهواء ذات الأ�سعار املعقولة والتي ب�إمكانه �رشا�ؤها يف
الوق��ت احلا�رض برغم تكد�س اجهزة التكييف يف ال�س��وق املحلية
ب�أنواعها املختلفة ومنا�شئها املتنوعة وماركاتها العاملية.
فيما قال ح�س��ن جعفر �صاحب معر�ض لبيع الأجهزة الكهربائية
يف منطقة الكرادة �إن حال ال�س��وق اليوم ي�ش��هد �إرباك ًا يف الطلب
�إذ تراجع الطلب على مكيفات الهواء خالل ال�س��نتني املا�ض��يتني
لي�ص��بح الإقبال على هذه الأجهزة �شبه معدوم ب�سبب انقطاعات
التي��ار الكهربائ��ي (الوطن��ي) ب�ش��كل م�س��تمر ،الأمر ال��ذي جعل
املواط��ن يتج��ه �إىل ��شراء م�بردات اله��واء التي هي اق��ل كفاءة
م��ن �أجه��زة التكييف احلديثة والت��ي من املمكن ت�ش��غيلها بتيار

كهربائ��ي منخف���ض يت��م توليده بوا�س��طة املول��دات الكهربائية
ال�ص��غرية املنت�رشة يف اغل��ب املنازل العراقي��ة ،الأمر الذي دفع
املواط��ن �إىل االجت��اه ل��شراء م�بردات اله��واء م��ن جدي��د والتي
تكون �أ�س��عارها اقل بكثري من �أ�س��عار املكيفات ووحدات التربيد
املركزي ،وكذلك ل�سهولة حملها وت�شغيلها يف كل مكان وزمان،
والتي ميكن ت�ش��غيلها من خالل التيار الكهربائي الذي ي�صل �إىل
املن��ازل م��ن املول��دات الأهلية وال��ذي يف كثري م��ن الأحيان ال
يكفي لت�شغيل �أجهزة املنزل اخلدمية ال�رضورية ،ومن هنا عادت
مربدة الهواء ك�ضيف خفيف الظل على املواطن العراقي حتمل له
ن�س��مات الهواء املنع�ش��ة وان كانت حتتوي م�س��توى من الرطوبة
لتقيه من حر ال�صيف القائ�ض.
وي�شهد العراق هذا العام موجة حر غري م�سبوقة يتوقع ان ت�ستمر
حت��ى نهاية اب اجل��اري ومع ا�س��تمرار ازمة الكهرب��اء وارتفاع
درجات احلرارة مل يعد امام املواطن العراقي اال اال�س��تجارة من
حرارة ال�سماء باملولدات االهلية واملنزلية .

التعليم تنفي إضافة درجات
خارج الضوابط للمكملين
بغداد ـ الجورنال

طالب الع�رشات من طلب��ة اجلامعات ،وزارة التعليم
الع��ايل والبح��ث العلم��ي با�ض��افة خم���س درجات
لتغيري حالة الرا�سب اىل مكمل او ناجح ا�سوة بطلبة
الع��ام املا�ض��ي ،يف وق��ت اك��دت فيه ال��وزارة عدم
ا�ضافة اي درجات خارج �سياق ال�ضوابط.
ونقلت ال�صحيفة الر�سمية عن الناطق با�سم الوزارة
الدكت��ور حيدر حمم��د جرب ،قول��ه ان "وزارته جتدد
م�س���ؤوليتها ع��ن ت�أم�ين الر�ص��انة العلمي��ة وت�ؤكد
موقفه��ا بع��دم ا�ض��افة اية درج��ات خارج �س��ياق
ال�ض��وابط املعم��ول به��ا ،منبه��ا عل��ى ان وزارت��ه
وم�ؤ�س�س��اتها تلتزم بالتوقيت��ات واملعايري العلمية
واالعتب��ارات الت��ي ال تخ��ل مب�س��توى الر�ص��انة
العلمية".
وا�ض��اف ،ان "ا�ض��افة اخلم�س درجات او ما يعرف
بـ(القرار) ،ما زالت �س��ارية املفعول وميكن لرئا�س��ة
الق�س��م العلم��ي ا�ض��افتها اىل الطالب ال��ذي يحتاج
اليه��ا لتغي�ير حالته م��ن مكمل اىل الناج��ح ،نافيا
وجود ا�ضافة جديدة بخم�س درجات".

تنه الحرب بقايا دولة "الخرافة " ..كيف تتعامل الحكومة مع أطفال داعش ؟
لم ِ

الكهرباء تعلن معالجة مشاكل خطوط نقل الطاقة
لمحطات المياه في الراشدية والحسينية
بغ��داد ـ اجلورن��ال � :أعلن��ت وزارة الكهرباء ،ال�س��بت ،عن معاجلة جميع م�ش��اكل
خطوط نقل الطاقة الكهربائية ملحطات املياه يف مناطق (الرا�شدية ،احل�سينية).
وق��ال مدير عام توزيع كهرباء ال�ص��در املهند���س ويف املياحي يف بيان للوزارة
تلقت "اجلورنال" ن�س��خة منه� ،إنه "مت معاجلة جميع م�ش��اكل خطوط نقل الطاقة
الكهربائي��ة ملحطات املياه يف مناطق (الرا�ش��دية ،احل�س��ينية) ،وهي الآن تعمل
بخطوط م�ستثناة م�ستقرة".
و�أ�ض��اف املياحي� ،أن "العديد من م�ش��اريع املياه ال تتوفر فيها مولدات خا�صة،
حلاالت الطوارئ التي حت�صل للمنظومة الكهربائية من �إطفاء لعدد من ال�ساعات".
ودع��ا املدير الع��ام ،اجلهات املعني��ة يف �أمانة بغ��داد لـ"حما�س��بة املتجاوزين
على خطوط الكهرباء الوا�ص��لة للمحطات ،لأن التجاوز يت�س��بب بانقطاع الطاقة
الكهربائية عن املحطات وحرمان املواطنني من نعمة املاء".

بعثة الحج تفصح عن عدد الحجاج العراقيين
الواصلين إلى الديار المقدسة

بغ��داد – اجلورن��ال  :اعلن��ت بعثة احل��ج العراقية ،ال�س��بت ،عن جتاوز ع��دد احلجاج
الوا�صلني اىل الديار املقد�سة الكرث من ن�صف ح�صة العراق.
وقالت الهيئة يف بيان مقت�ض��ب تلقته "اجلورنال " ان” عدد احلجاج الوا�صلني بلغ
 19986حاجا عرب  55رحلة جوية و  258حافلة برية” .يذكر ان ح�صة العراق
ملو�سم حج هذا العام 1438هجرية ارتفعت من  30الف اىل  35الفا.

الجورنال ـ فاطمة عدنان

�أكدت وزارة العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية،ال�سبت  ،ت�سلمها
 12طفال من املو�صل يعودون
اىل ا�صول �شي�شانية وفرن�سية
و�صينة عن طريق التن�سيق مع
جهاز االمن الوطني.

صدور أحكام بحق  37مدانًا بينها اإلعدام
بغداد – اجلورنال  :اعلنت قيادة عمليات بغداد ،ال�س��بت ،عن �ص��دور حكم الإعدام
بحق  11مدان ًا بجرائم خطف من ا�صل  37متهما.
وقال��ت القي��ادة يف بي��ان تلتقه "اجلورن��ال " انه “بع��د متابعة ملف ع�ص��ابات
اخلطف يف العا�صمة من قبل الهي�أة التحقيقية التابعة لعمليات بغداد ،مت اعتقال
 7ع�ص��ابات خطف ،وحترير  5خمتطفني يف مناطق متفرقة بالعا�ص��مة خالل
ال�شهرين املا�ضيني”.
وا�ضافت انها “تابعت ق�ضاياهم التحقيقية يف املحاكم املخت�صة ،حيث مت �إحالة
 37متهما اىل حمكمة اجلنايات ،و�ص��دور حكم الإعدام بحق  11مدانا ،واحلكم
بال�سجن امل�ؤبد لـ  15مدانا” ،مو�ضحة ان “ 11متهما ال زالوا قيد التحقيق”.

وقال��ت عب�ير اجللب��ي مدي��ر ع��ام دائ��رة ذوي
االحتياج��ات اخلا�ص��ة يف ال��وزارة يف ت�رصي��ح
لـ"اجلورن��ال "  " ,لق��د اودعن��ا الأطف��ال يف دورنا
اخلا�ص��ة ويعاملون معامل��ة ال تختلف عن اقرانهم
العراقيني كونهم �ض��حايا ال ذنب لهم "  ,م�ش�يرة "
يج��ب �أن ال نن�س��ى عندما وقع الع��راق على اتفاقية
حق��وق الطفل �س��نة  1994والتي م��ن اهم مبادئها
عدم التميي��ز لذلك التعامل مع ه���ؤالء الأطفال يتم
ب�إن�سانية عالية".
و�أ�ضافت" هناك �إجراءات قانونية �سيتم من خالها
تن�س��يق وزارة اخلارجية العراقية ومنظمة ال�صليب
الأحمر مع الدول املعنية لالتفاق على كيفية ت�سليم
الأطفال ولكن بعد الت�أكيد من ا�صولهم".
وع��ن كيفي��ة تعام��ل احلكوم��ة معه��م � ,أو�ض��حت
اجللب��ي" لن��ا براجمن��ا اخلا�ص��ة املتمثل��ة بوجود
باحث�ين اجتماعي�ين و�أطب��اء نف�س��يني ملعاجلتهم

النه��م يعانون من �ص��دمات نف�س��ية عنيف��ة نتيجة
الظروف التي كانوا جزءا منها ق�رسا عنهم".
وم��ن جانبه��ا ك�ش��فت مفو�ض��ية حق��وق االن�س��ان
ع��ن خطورة دجمهم م��ع الأطفال اال�س��وياء كونهم
يحمل��ون �أفكار �س��وداوية ي�أتي ت�أثريها �س��لبيا يف
امل�ستقبل.
وقالت ع�ض��و املفو�ض��ية ب�رشى العبيدي  ,ال�س��بت ,
يف ت�رصيح لـ"اجلورن��ال"",ان خلطهم مع الأطفال
اال�س��وياء خط���أ فادح بغ�ض النظر ع��ن انهم �أطفال
داع���ش ولك��ن لطاملا عا�ش��وا فرتة غ�ير قليلة حتت
خيمة �أفكار ومعتقدات �إرهابية غري �صحيحة ".
وتابعت " يجب عزل ه�ؤالء الأطفال ب�أماكن خا�صة
ومتابعة براجمهم الت�أهيلية ب�ص��ورة �ص��حيحة من
اجل �إع��ادة دجمهم م��ع الأطفال االخرين ب�ص��ورة
�سليمة".
ام��ا جلن��ة امل��ر�أة والأ��سرة والطفول��ة النيابية فقد
ح��ذرت من االث��ار ال�س��لبية التي تقع عل��ى عاتقها
وجود ه���ؤالء الأطف��ال يف العا�ص��مة خا�ص��ة و�أن

جذورهم تعود اىل داع�ش.
وقالت ع�ض��و اللجنة �س��هام املو�س��وي يف ت�رصيح
لـ"اجلورن��ال "  " ,ان احت�لال داع���ش للمو�ص��ل
وبقائه فيها � 3س��نوات احدث �إ�شكاالت عديدة منها
م�شكلة �أطفال املختطفني لدى داع�ش يف مع�سكرات
يدرب��ون عل��ى االعم��ال الإرهابية و�أي�ض��ا م�ش��كلة
وجود �أطفال جمهويل الن�سب ".
وع��ن مناق�ش��ة ه��ذا املل��ف داخ��ل الربمل��ان علقت
املو�س��وي قائل��ة  ":حت��ى ه��ذه اللحظ��ة مل يناق�ش
ه��ذا امللف داخل املجل�س ب�ش��كل ج��دي رغم تطرق
اع�ضائه املثليني عن حمافظة نينوى بوجود االلف
م��ن الأطف��ال الذين ابائه��م من جذور داع�ش��ية من
�أ�صول اجنيبة" .
وكان حممد �ش��ياع ال�س��وداين وزير العمل وال�ش�ؤون
االجتماعية قد ك�ش��ف عن هوية ما ي�س��مى بـ"وزير
عمل داع�ش ،فيما �أف�ص��ح عن ع��دد "�أطفال داع�ش"
الذي��ن عرث عليه��م لغاي��ة الآن يف مدينة املو�ص��ل
املحررة من �سيطرة التنظيم.

العمل تأوي مسنة انتشرت صورها على مواقع التواصل االجتماعي في ميسان
ميسان ـ الجورنال

وج��ه وزير العم��ل وال�ش���ؤون االجتماعية ،حممد
�شياع ال�سوداين،ال�سبت ،بايواء مواطنة م�سنة كان
قد عرث عليها من قبل احد منت�سبي �رشطة مي�سان
ومل يديل مبعلومات م�ؤكدة عن مكان وجودها او
اىل من �سلمها.
وق��ال املتحدث با�س��م ال��وزارة ،عم��ار منعم ،يف

بيان ،تلقت "اجلورنال" ،ن�س��خة منه ،ان "الوزارة
�س��بق وان تابعت منا�شدة حلالة ان�سانية ملواطنة
م�س��نة عرب مواقع التوا�ص��ل االجتماع��ي ن�رشها
احد املواطنني من من�س��وبي �رشطة مي�سان الذي
ادعى بان��ه عرث عليها وق��ام برعايتها لكنه عاد
ليقول بانه �سلمها اىل مواطن تكفل برعايتها".
و�أ�ض��اف ،ان "ال��وزارة طالب��ت املن�س��وب مبكان

وج��ود امل��ر�أة او اىل م��ن �س��لمها وفقا ل�لاوراق
الر�س��مية بح�س��ب مايدع��ي ،اال ان��ه مل ي��ديل
مبعلوم��ات �ص��حيحة ع��ن املو�ض��وع وح��ذرت
ال��وزارة م��ن انه��ا �س��تتبع االج��راءات القانونية
معه".
وبني منع��م ان "الوزارة تلق��ت بالغا عن مكانها
اجلمعة من قبل احد املواطنني عرب �صفحة حممد
�ش��ياع ال�سوداين (الفي�س��بوك) وحترت مع الباحث

واملرب��ي ه�ش��ام الذهب��ي ع��ن مكانه��ا وحالتها
ال�ص��حية واوع��ز الوزي��ر ال��ذي تاب��ع حالته��ا
بايوائها يف دار امل�سنني يف مي�سان".
ولف��ت اىل ان "املواطن��ة المتتل��ك م�ستم�س��كات
ثبوتية او ويل امر و�س��يتويل مدير ق�سم العمل يف
حمافظة مي�س��ان فا�ض��ل مط�رش اجراءات ايوائها
وتق��دمي اخلدم��ات الالزمة لها بن��اء على توجيه
الوزير".

