
و�شك��ت ع��دد م��ن الفتي��ات من ت�ش��وه ب�رشته��ن من قبل 
بع���ض مراك��ز التجمي��ل يف بغ��داد والتي يب��دو انها غري 
جم��ازة ويعملون به��ا ا�شخا�ض غري مهني��ن ولي�شوا ذو 
اخت�شا���ض، مطالب��ن احلكوم��ة باغ��اق تل��ك املراك��ز 

ومعاقبة القائمن عليها.
وحمل��ت جلن��ة ال�شح��ة والبيئ��ة، وزارة ال�شح��ة ونقابة 
االطب��اء م�شوؤولية انت�ش��ار مراكز التجمي��ل غري املجازة 
والتي ت�شببت بت�شوهات لعدد كبري من الن�شاء، داعية اىل 

ت�شكيل جلان رقابية ملتابعة هذا املو�شوع.
ل���  احل�شن��اوي  �شال��ح  النائ��ب  اللجن��ة  ع�ش��و  وق��ال 
"اجلورنال" ان "جلن��ة ال�شحة والبيئة الربملانية تلقت 
�ش��كاوى كث��رية من الن�ش��اء ب�شب��ب ما تعر�ش��ن لها من 
ت�شوه��ات بب�رشتهن م��ن قبل بع�ض مراك��ز التجميل يف 
العا�شم��ة بغ��داد"، مبين��ا ان "القان��ون ي�شم��ح ل��وزارة 
ال�شح��ة ونقاب��ة االطب��اء مبن��ح اج��ازة عم��ل ملراك��ز 
غ��ري  جتمي��ل  مراك��ز  "هن��اك  ان  وا�ش��اف  التجمي��ل". 
جم��ازة ويعملون به��ا ا�شخا�ض غري مهني��ن ولي�شوا ذو 
اخت�شا���ض وي�شتخدمون مواد غ��ري �شاحلة لا�شتعمال 
ف�ش��ا ع��ن ادوي��ة غ��ري خا�شع��ة للرقاب��ة ال�شحي��ة"، 
موؤكدا ان "ذلك تتحمل��ه وزارة ال�شحة باعتبارها اجلهة 
احلكومية املعنية ونقابة االطباء اجلهة غري احلكومية".
ودعا ع�شو جلن��ة ال�شحة والبيئة، وزارة ال�شحة ونقابة 
االطب��اء اىل ت�شكي��ل جلن��ة م�شرتك��ة ملتابع��ة ومراقب��ة 

وحما�شبة تلك مراكز التجميل".
م��ن جهته، اك��د طبي��ب اخت�شا�ض يف جم��ال التجميل، 
التجمي��ل  عملي��ات  اإج��راء  عل��ى  االإقب��ال  "ازدي��اد  اإن 
يفر�ض عل��ى وزارة ال�شح��ة التعامل اجل��اد وتلبية هذه 
احلاج��ة عرب افتت��اح مراكز تخ�ش�شية جم��ازة ومراقبة 
م��ن قبلها". وي�ش��دد الطبيب الذي ف�شل ع��دم ذكر ا�شمه، 
عل��ى ���رشورة "حماي��ة املواط��ن م��ن الوق��وع �شحي��ة 
ل���رشكات ن�شب واحتي��ال تدعي اإجراء ه��ذه العمليات"، 
حم��ذرا من "خطورتها على ال�شح��ة العامة يف املجتمع 
وانتق��ال االأمرا���ض ب�ش��كل م�شط��رد وخط��ري". ويلف��ت 
الطبي��ب االخت�شا���ض اإىل اأن "غالبية مرت��ادي عمليات 
)�شف��ط الده��ون(، والذين يدفع��ون ما يق��ارب )الثاثن 
األف دوالر( يخ�رشون �شحتهم نتيجة �شعورهم بال�شعف 
واخلم��ول وال��دوار امل�شتمر نتيج��ة قي��ام اأ�شخا�ض غري 

اأكف��اء وغ��ري خمت�ش��ن عل��ى تل��ك العملي��ات". وحتدث 
الطبي��ب عن عملي��ات اخرى يف هذا املج��ال فقال: �شفط 
الدهون و�ش��د البطن وتكبري االرداف ه��ي ما ت�شعى اليه 
الن�ش��اء وخ�شو�ش��ًا اللواتي يعانن من زي��ادة يف كمية 
ال�شح��وم يف منطق��ة البطن وه��ذه العملي��ة لي�شت �شعبة 
واي�ش��ا تخ�ش��ع ل���رشوط �شحية يج��ب ان تتوفر يف من 
يرغ��ن باج��راء ه��ذه العملي��ة ومنه��ا احلال��ة ال�شحية 
العامة والعم��ر اما عمليات )�شد( الوجه وغالبًا ما تكون 
بع��د �ش��ن اخلام�شة واالربع��ن واخلم�شن وم��ا ي�شاحب 
الوج��ه من ترهل يف ع�ش��ات الوجه اي�ش��ًا تكون ن�شبة 
)ال�ش��د( خا�شع��ة ل�شواب��ط معين��ة والزي��ادة فيه��ا غري 
مرغوبة كونها حتمل مردوداً عك�شيًا بعد فرتة من الزمن 
واو�ش��ح الطبي��ب ب��ال يو�ش��ف بع�ض املاحظ��ات عن 
عملي��ات التجميل قائًا: هن��اك نتائج �شلبية بالرغم من 
اجلمالي��ة التي تكون نت��اج هذه العملي��ات، رفع اخلدود 
مب��ادة خا�شة بزرقها حتت منطقة اخلدين البد ان تكون 

�شمن جرعات علمية حمددة ولي�ض ب�شكل كيفي او نزواًل 
عند رغب��ة الفتاة كونها تعطي نتائ��ج �شلبية وهذا االمر 
اي�ش��ًا ينطبق على نف��خ ال�شفاه وت�شخيمه��ا واجلرعات 
الزائ��دة قد ت�شوه الوجه ب�شكل ت�شعب اعادته اىل ما كان 

عليه .
تق��ول االن�ش��ة جيهان �شام��ي اجريت عملي��ة النفي على 
يد احد االطباء العراقي��ن الذين هاجروا اىل خارج البلد 
وكان��ت عملي��ة ناجح��ة مبوا�شف��ات عالية م��ن اجلمال 
حت��ى اين �شع��رت بالن��دم لع��دم اجرائه��ا من قب��ل وهذا 
اعط��اين �شعوراً بال�شع��ادة خ�شو�شًا عندم��ا يقال يل ان 

انفي ا�شبه بانف املمثلة العاملية �شوفيا لورين.
يذكر اأن بغداد وحمافظ��ات اأخرى، �شهدت افتتاح العديد 
م��ن مراك��ز التجمي��ل ذات الت�شمي��ات واالخت�شا�ش��ات 
املتع��ددة، وب�شكل غ��ري م�شبوق، وهي ع��ادة ما ت�شتميل 
الزبائ��ن بدعاي��ات مبهرة، االأم��ر الذي طامل��ا حذر منه 

خمت�شون.

 باال�شاف��ة اىل االرقام املذكورة يف التقرير املايل والتي ن�رشت يف 
االع��ام من خ��ال �شفحتن كاملت��ن يف جريدة ال�شب��اح، وكذلك 
عل��ى �شكل اخبار موزعة يف ن�رشات االخبار وال�رشيط االخباري قبل 
مناق�شته��ا مع جمل���ض االمناء، وتدقيقها من قب��ل املجل�ض واللجان 
املخت�ش��ة فيه، التي ابدت ماحظات عديدة عل��ى هذا التقرير، اإذ ان 
الغاء ا�شرتاكات االقمار ال�شناعية وا�شرتاك الوكاالت اخلربية ال يعد 
اإجنازاً امن��ا ياتي �شمن واجبات رئي�ض ال�شبك��ة وفق االزمة املالية 
التي تعانيها كاف��ة موؤ�ش�شات الدولة. وت�شمن التقرير عن ال�شحافة 
الورقية خرباً ان�شائيًا، ال يعتمد على ارقام وم�شاديق لهذا االجناز اذ 
ان �شحيف��ة ال�شباح و�شح��ف املحافظات تعاين من م�شاكل كثرية، 
كم��ا ان اعتم��اد الت�شميم اجلديد جلريدة ال�شب��اح لي�ض من اجنازات 
رئي���ض ال�شبك��ة احلايل امنا هو من اجن��ازات رئي���ض ال�شبكة ال�شابق 
حمم��د ال�شبوط. وفيما يخ�ض االذاعات فقد اخفقت االدارة التنفيذية 
يف تنفي��ذ ق��رار املجل���ض باع��ادة هيكلي��ة االذاع��ات م��ن الناحي��ة 
االداري��ة ولي���ض من الناحي��ة االعامية كون املجل���ض حري�ض على 
احلفاظ على هوية تلك املحطات وخ�شو�شيتها االعامية. كما افاد 

التقري��ر بان اذاع��ة جمهورية العراق من بغداد تغط��ي كامل الرتاب 
العراق��ي ا�شاف��ة اىل ال��دول املج��اورة ال�شيما دول اخللي��ج العربي 
واجزاء من ايران وتركيا،علما ان هذا الكام يحتاج اىل م�شح ميداين 
يف املناط��ق املذكورة يبن حجم و�شول الب��ث اليها وانه كام غري 
دقيق وبحاجة اىل اثباتات رقمية، وهذا ما بينه امل�شت�شار الهند�شي 
للمجل���ض. كم��ا اب��دى املجل�ض ماحظات��ه حول تقري��ر حتويل البث 
اىل ع��ايل اجل��ودة )HD( يف اجتماع��ه ال�شاب��ق، اذ ان اطاق البث 
التجريبي للقناة )IMN( التي ا�شتحدثها جمل�ض االمناء وفق خطة 
مهنية واعامية مدرو�شة، كان منافيًا لتلك اخلطة وقد احرق عن�رش 
املفاج��اأة والت�شوي��ق لدى امل�شاهدي��ن من خال ب��ث برامج مكررة 
ومبثوث��ة يف القنوات االخ��رى، علمًا ان القناة بحاجة اىل الكثري من 
املال واجلهد لتكون جاه��زة لانطاق وان اال�شتعجال يف البث امر 
�شلب��ي ولي�ض ايجابي. املجل���ض تطرق اي�شا اىل م��ا ت�شمنه التقرير 
ح��ول القن��اة العام��ة والريا�شي��ة والرتكمانية قائا ان��ه يفتقر اىل 
خط��ة وارقام وبيانات وخارطة طري��ق وا�شحة خ�شو�شا ما يتعلق 
بالقن��اة الرتكماني��ة الت��ي عج��زت االدارة التنفيذية ع��ن ا�شتيعاب 
خط��ة املجل���ض لتطويره��ا وا�شتثمارها يف تكري���ض الهوية الوطنية 
للمجتم��ع الرتكم��اين وت�شدي��ر خطاب الدول��ة العراقي��ة ومنجزاتها 

للمجتم��ع الرتكي ومازال��ت اال�شكاالت عالقة يف هوي��ة هذه القناة. 
املجل�ض قال: اما بالن�شبة اىل وكالة االنباء العراقية، فلقد اأطل علينا 
التقري��ر بجمل��ة �شعرية "ظلت فكرة ا�شتعادة وكال��ة االنباء العراقية 
)واع( حلم��ًا يراودن��ا" وق��د حقق��ت االدارة التنفيذية ه��ذا ”احللم“ 
بطريق��ة م�شوهة مل ت�شتوع��ب روؤية املجل�ض يف حتوي��ل الوكالة اىل 
غرف��ة اخب��ار ع�رشية ت�شتقب��ل جميع االخب��ار العراقي��ة وت�شدرها 
اىل املن�ش��ات املختلف��ة باللغ��ات العربي��ة والكردي��ة والرتكمانية 
وال�رشياني��ة واالنكليزية. وعن الفقرة يف التقرير التي ذكرت املوقع 
االلكرتوين اب��دى املجل�ض ا�شتغرابه ال�شدي��د بتخ�شي�ض اربعة ا�شطر 
للتوا�ش��ل االجتماعي وال�شحافة االلكرتونية م��ن ا�شل ١٩ �شفحة 
يف وق��ت يخو���ض العراق معركة ك��ربى �شد االره��اب والتي ي�شكل 
فيه��ا التوا�شل االجتماعي �شاحًا مهمًا فاأن من املفرو�ض ان تكون 
زم��ام املبادرة فيها بي��د اعام الدول��ة العراقية، ولي���ض تخ�شي�ض 
اربع��ة ا�شط��ر يف نهاية التقري��ر وكاأننا نعي���ض يف ثمانينات القرن 
املا�شي. وقرر املجل�ض باالجماع مفاحتة رئي�ض ال�شبكة علي ال�شاه 
بع��د م��ا تقدم اع��اه وبعد الت��داول عرب ع��ن عدم قناعت��ه مب�شمون 
التقرير وطال��ب ادارة ال�شبكة بتفا�شيل اكرث وتقرير اكرث دقة يعتمد 
عل��ى لغة االرق��ام واالدلة بدل لغة االن�شاء والرتوي��ج. واأكد املجل�ض 

عل��ى ال��زام االدارة التنفيذي��ة بتوف��ري اجاب��ات للمطال��ب املتكررة 
به��ذه ال�ش��وؤون. وكان جمل�ض االمن��اء عقد يف وقت �شاب��ق اجتماعا 
ملناق�ش��ة التقري��ر الذي قدمته اللجن��ة الثاثية امل�شكل��ة من اع�شاء 
جمل���ض االمن��اء )روميل مو�شي، هديل كامل، ف�ش��ل فرج اهلل( بطلب 
من جلنة الثقافة واالع��ام النيابية ملتابعة عملية ومراحل االجناز 
خلط��ط وم�شاريع املجل���ض التي اأقرها �شابق��ًا. وناق�ض كذلك التقييم 
املق��دم من قبل ال�شي��د هيوا عثمان ع�شو املجل���ض وفق اخلطة التي 
تق��دم بها والتي اأقرتها جلنة الثقافة واالعام يف االجتماع املذكور 
اأع��اه، حيث خل�ض ال�شيد هيوا اىل ال��راأي االتي )من خال ما و�شل 
الي��ه يف اخلط��ة املقدمة والت��ي مت اإقرارها، ان ه��ذه اخلطة مل تطبق 
اأب��داً وان بع�ض اجلوانب التي تعتقد االدارة التنفيذية انها نفذتها مت 
ب�شورة م�شوه��ة ومنقو�شة و�شبه ع�شوائية دون اي روؤية اأو خطة اأو 
خارط��ة طريق وا�شحة االمر الذي يعق��د حال ال�شبكة ولن يحدث اي 
تغيري على االداء الهابط لل�شبكة وبالتايل ال اعتقد ان االدارة احلالية 

قادرة على احداث اي تغيري اأو تطوير بال�شبكة(.
واي��د كل م��ن جماهد ابو الهيل وهديل كامل م��ا ورد من تقييم هيوا 
عثم��ان يف ح��ن مل يوؤيد كل م��ن ف�شل فرج اهلل ورومي��ل مو�شي ما 

ورد يف التقييم

للمرة األولى.. التزلج على الجليد في العراق

النجف وخمس محافظات عراقية تعطل دوامها األحد

بغ��داد – متابع��ة تهاف��ت االأطف��ال، طيلة اأي��ام عيد االأ�شح��ى، وحتى الي��وم االأربعاء، 
للم��رح والت�شابق يف حلب��ة مثلجة فريدة، هي االأوىل من نوعها يف جانب الر�شافة من 
العا�شم��ة بغداد ، الذي ي�شهد منذ اأ�شابيع موجات حر �شاخنة بداأت تنك�رش بعدما كانت 
ت�شع��ل الوج��وه لهبًا وا�شمرارا. ات��كاأت الفتيات، وبع�ض االأوالد عل��ى دمى متحركة من 
حيوان البطريق للتوازن داخل حلبة التزحلق التي افتتحت حديثًا، يف الطابق الرابع من 

مول زيونة، الذي افتتح قبل يومن من عيد الفطر املا�شي، �رشقي بغداد.
ونقل��ت وكال��ة “�شبوتنيك” الرو�شية �ش��ورا ملرح االأطفال وتزحلقه��م يف ال�شاحة التي 
تقع بال�شبط متامًا يف جهة االألعاب وفوقها مبا�رشة طابق ال�شينما العراقية، يف املول 

الذي يعترب االأكرب يف الر�شافة.

بغ��داد – اجلورنال : اعلن��ت احلكومات املحلية يف خم���ض حمافظات عراقية، 
االأربع��اء، عن تعطي��ل الدوام الر�شمي ي��وم االحد املقبل مبنا�شب��ة عيد الغدير. 
ووفق��ا لبيانات �شحفي��ة ان “حمافظات الب�رشة  والنج��ف اال�رشف ومي�شان 
والنجف ووا�شط والديوانية اأعلنت عن تعطيل الدوام الر�شمي يوم االأحد املقبل 
مبنا�شب��ة عيد الغدير”. ويعد عيد الغدي��ر عيد اإ�شامي يحتفل به امل�شلمون يوم 
18 من ذي احلجة من كل عام هجري احتفااًل باليوم الذي خطب فيه النبي 
حمم��د )�ض( خطبة عَننّ فيها علي بن اأبي طالب )ع( موىًل للم�شلمن من بعده 

ح�شب ن�ض احلديث. 

منظمة أممية تطلق مشروعًا لتحسين واقع 
التعليم في ذي قار

بغ��داد � اجلورنال: اأطلقت منظم��ة االأمم املتحدة للطفولة "يوني�شيف" م�رشوعا 
جدي��دا يف حمافظ��ة ذي قار العراقي��ة لتوفري بيئ��ة تعليمية متط��ورة وتقدمي 
الدع��م الأكرث من 50 مدر�ش��ة ابتدائية. وقال رئي�ض جلن��ة الرتبية والتعليم يف 
جمل���ض حمافظ��ة ذي قار �شهيد الغالبي،اإن هذا امل���رشوع ياأتي بهدف حت�شن 
واقع التعليم وتاأهيل البنى التحتية وخلق ثقافة تعليمية جديدة بتمويل اأممي. 
واأ�ش��ار ممثل منظمة يوني�شيف يف ذي ق��ار اإىل اأن امل�رشوع يهدف اإىل حت�شن 
نوعي��ة التعلي��م االأويل لاأطف��ال. يف �شياق مت�ش��ل، قال الغالب��ي اإن املنظمة 
االأممي��ة �شتمن��ح وفق��ا للربنامج دعما مالي��ا للمدار�ض امل�شمول��ة يرتاوح بن 
خم�ش��ة اإىل �شبعة ماي��ن دينار عراقي )6000 دوالر( لرتمي��م البناء واإعادة 
تاأهي��ل احلدائق واملخازن واملكات��ب، ومبا يرتقي بامل�شت��وى التعليمي، على 

حد قوله.
يذك��ر اأن اليوني�شيف كانت قد �شمل��ت العام املا�شي 35 مدر�شة يف املحافظة 
بربنام��ج االإدارة امل�شتن��دة اإىل املدر�ش��ة، واأ�شافت له��ا 20 مدر�شة هذا العام 
لي�شب��ح جمم��وع املدار�ض امل�شمولة ب��ه 55 مدر�شة. وال يع��دنّ م�رشوع "توفري 
بيئ��ة تعليمي��ة متط��ورة" يف حمافظ��ة ذي ق��ار االأول ملنظم��ة االأمم املتحدة 
للطفول��ة، فق��د عملت هذه االأخ��رية بالتعاون م��ع منظمة عراقي��ة حملية على 
تنفي��ذ "م���رشوع املناط��ق ال�شديق��ة للطفولة"، مطل��ع ال�شه��ر املا�شي بهدف 
رعاي��ة االأطف��ال النازح��ن يف املحافظ��ة. وق��ال م�ش��وؤول منظم��ة التوا�شل 
واالإخ��اء االإن�شانية يف املحافظ��ة علي الدوخي اإن "يوني�شي��ف" بداأت باإن�شاء 
�شب��ع مناط��ق �شديقة للطف��ل تقدم خدم��ات تعليمي��ة وترفيهي��ة واجتماعية 

لاأطفال النازحن يف املحافظة.

بغ��داد � اجلورن��ال: اح��ال مكت��ب املفت���ض العام 
يف وزارة ال�شناعة،االربع��اء، ع��دداً م��ن امل��دراء 
العام��ن اىل هيئة النزاهة لوج��ود خمالفات يف 
عقد ا�شتثم��اري. وقال مفت�ض عام الوزارة عدنان 
ك��رمي �شلم��ان، يف بي��ان تلقت��ه "اجلورن��ال"،ان 

اأح��كام االمر  الت��ي اجري��ت وف��ق  "التحقيق��ات 
)57( ل�شن��ة 2004 وبتوجي��ه ومتابع��ة ودع��م 
مبا�رش من وزير ال�شناعة واملعادن حممد �شياع 
ال�ش��وداين، ب�ش��اأن ع��دد م��ن امللف��ات والق�شاي��ا 
اخلا�شة بال��وزارة و�رشكاته��ا، مت خالها اإحالة 
ع��دد من امل��دراء العام��ن وجمال���ض االإدارة اإىل 
هي��اأة النزاه��ة لثب��وت ت�شببهم ب���رشر يف املال 

العام".  وا�شاف ان "املكتب اأجرى حتقيقا اإداريا 
ب�ش��اأن املخالفات احلا�شل��ة يف العقد املربم بن 
ال�رشكة العامة ل�شناعة االأ�شمدة ال�شمالية �شابقا 
وال�رشك��ة امل�شتثم��رة لها، وت�شخي���ض حالة عدم 
اتباع ال�رشكة املذكورة للطرق القانونية ال�شليمة 
يف ا�شتح�ش��ال حقوقها من ال�رشك��ة امل�شتثمرة، 
وه��در تلك احلق��وق يف القرار الق�شائ��ي ال�شادر 

ل�شاحله��ا واملكت�ش��ب الدرج��ة القطعي��ة، اإ�شافة 
اإىل ت�شجيل حالة ع��دم الدقة يف احت�شاب الديون 
املرتتبة بذم��ة ال�رشكة امل�شتثمرة، مات�شبب بهدر 
مبل��غ )10( مليار دين��ار عراقي، مل يتم احت�شابه 
�شمن الديون املرتتبة بذمة ال�رشكة امل�شتثمرة". 
واكد على "حما�شبة املق�رشين واإحالة امللف اإىل 

هيئة النزاهة."

توقع��ت الهيئة العامة لانواء اجلوي��ة والر�شد الزلزايل، 
االربعاء، بانخفا�ض تدريجي لدرجات احلرارة ي�شاحبه 
ت�شاعد للغبار خال خال االيام املقبلة. وقالت الهيئة 
يف بي��ان تلق��ت "اجلورن��ال" ن�شخ��ة من��ه، اإان "الطق�ض 
�شيك��ون اليوم االربعاء �شحو م��ع قطع من الغيوم، فيما 
�شتكون درجات احلرارة مقاربة ليوم ام�ض يف املنطقتن 
الو�شط��ى وال�شمالية، يف حن �شرتتفع قليا يف املنطقة 
اجلنوبية"، مبينا اأن "درجات احلرارة العظمى يف بغداد 
ت�شج��ل ه��ذا الي��وم 46 درج��ة مئوي��ة يف ح��ن �شجلت 
درجات احلرارة ال�شغ��رى 24 درجة مئوية". واأ�شافت، 
اأن "الطق�ض �شيكون يوم اخلمي�ض �شحوا اىل غائم جزئي، 
فيم��ا �شتنخف���ض درج��ات احلرارة قلي��ا يف املنطقتن 
الو�شط��ى وال�شمالية ومقاربة للي��وم ال�شابق يف املنطقه 
اجلنوبية"، الفت��ا اإىل اأن "الرياح �شتكون �شمالية غربية 
معتدل��ة ال�رشع��ة كم/���ض مثريه غب��ار فيه��ا". واأ�شارت 
الهيئ��ة، اإىل اأن "الطق���ض يوم اجلمع��ة �شيكون �شحو مع 
قطع م��ن الغيوم وغبار خفيف، فيما �شتنخف�ض درجات 
احل��رارة قليا يف املنطقتن ال�شمالية والو�شطى وترتفع 

قليا يف املنطقة اجلنوبية عن اليوم ال�شابق".

ق��دم اأطفال اأيزيدي��ون عرو�شا م�رشحي��ة وفنية يف 
خمي��م �شاريا جنوب حمافظة ده��وك، لتج�شيد واقع 
االأطفال يف مناطق �شنج��ار، بعدما اجتاحه م�شلحو 
داع���ض �شي��ف ع��ام 2014. وق��د خ�ش��ع االأطف��ال 
النازح��ون الذين قدموا عرو�شا م�رشحية ومعار�ض 
ت�شكيلي��ة واأعم��اال يدوي��ة ل��دورات فني��ة وثقافي��ة 
اأقامتها موؤ�ش�شة �شنجار للتنمية الب�رشية يف املخيم.
ر�شم��ت الطفلة النازحة نادي��ة لوحات فنية لتثقيف 
االأطف��ال يف املخيم��ات، اأم��ا كاترين��ا فق��د خاطت 
ماب�ض لاأطفال واأجنزت اأعماال يدوية اأخرى. وكان 
ح��وايل 500 األ��ف اأيزيدي يعي�ش��ون يف �شنجار قبل 
اآب/اأغ�شط���ض 2014، يعمل غالبيته��م يف الزراعة، 
لك��ن داع���ض ت�شبب يف ن��زوح ح��وايل 360 األفا اإىل 
اإقليم كورد�شتان الع��راق، بينما هاجر نحو 90 األفا 
اإىل اخل��ارج. وارتك��ب داع���ض فظائع بح��ق ال�شكان 
وغالبيتهم من الطائف��ة االأيزيدية، اإىل جانب قيامه 

بتفجري غالبية مباين املدينة. 

إحالة عدد من المديرين العامين في الصناعة إلى هيئة النزاهة 

مراكز تجميل غير مجازة في بغداد تتسبب بتشويه بشرة الفتيات

مجلس أمناء شبكة اإلعالم يرفض تقرير التطوير واإلصالح المقدم من رئيس الشبكة

توقعات بانخفاض تدريجي للحرارة 
يصاحبه غبار خالل األيام المقبلة

عروض مسرحية أبطالها 
أطفال أيزيديون

بغداد ـ الجورنال

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ حسين فالح

 بغداد ـ متابعة 

ناق�س جمل�س امناء �شبكة االعالم 
يف اجتماعه املنعقد باغلبية اع�شائه 

يوم ٢٨ اآب ٢٠١٧ اأو�شاع ال�شبكة 
و خا�شة التقرير املرفوع للمجل�س 
من رئي�س ال�شبكة بعنوان )تقرير 

التطوير واال�شالح(.
والحظ املجل�س ان التقرير مكتوب 
بطريقة ان�شائية تتطرق اىل جانب 

دعائي وترويجي لال�شخا�س 
بعيدًا عن العمل املوؤ�ش�شاتي، 

من خالل ال�شور املوجودة فيه 
واال�شتعرا�شات لالجناز املزعوم، 

التي هي بعيدة متامًا عن خطة 
جمل�س االمناء والتي مت جتاهلها 

متاما يف التقرير،

انت�شرت يف االونة االخري 
مراكز التجميل يف العا�شمة 

بغداد بعد االقبال ال�شديد 
من قبل الن�شاء اليها، وقد 

يختلف البع�س حول طبيعة 
يقف  التجميل" واأين  "مركز 
حدود عمله، اال انه يف الدول 

املتح�شرة يحدد هذا املجال 
مب�شائل التزيني وم�شتح�شرات 

التجميل، اال ان يف العراق 
وبع�س الدول العربية تت�شمن 
عمليات لتنحيف االنف او نفخ 

اخلدود او ال�شفايف وغريها.
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