
وقال��ت املدير التنفي��ذي للمنظمة علي��اء االن�صاري 
يف حدي��ث �صحف��ي اأنه م��ن �صمن اأه��داف املنظمة 
الرامي��ة اىل توفري بيئ��ة عادلة للم�ص��اواة والو�صول 
اىل احلق��وق والفر�ص اأطلقنا يف بابل برناجما حول 
مناه�ص��ة التمييز بني اجلن�صني يف الرتبية ي�صتهدف 
طالبات اجلامعة واملدار�ص الثانوية وكوادر التعليم 

والرتبية يف حمافظة  بابل".
واأ�صافت االن�صاري، "اأج��رت املنظمة درا�صة علمية 
تربوية ح��ول واقع العنف القائم عل��ى اأ�صا�ص النوع 
االجتماع��ي يف حمافظ��ة باب��ل ومن �صم��ن االأمور 
التي �صملته��ا الدرا�صة مو�صوع تقدير الذات بالن�صبة 
لالإن��اث وال��ذي يعت��ر عاماًل مهم��ا يف بن��اء الثقة 
بانف�صه��ن وبالت��ايل تقوي��ة قدراته��ن للو�ص��ول اىل  
احلق��وق". وتابعت االن�ص��اري، "لقد اأظه��رت نتائج 

الدرا�ص��ة يف ه��ذا املحور ان 36% م��ن جمموع 450 
طالبة جامعية متنني ان يكونن قد خلقن ذكورا فيما 
متنت 44% من جمموع 450 طالبة اعدادية انهن لو 
مل يخلقن اإناثًا وحقيق��ة هذه الن�صبة كبرية جدا فان 
�صع��رت الفتاة ال�صغرية باأنها مظلومة ب�صبب جن�صها 
وانه��ا ال تتمن��ى ان تك��ون انث��ى فه��ذا موؤ�رش خطري 
و�صب��ب اأ�صا���ص يجعلها تر�ص��خ للمجتم��ع وقوانينه 
واأعراف��ه وكذل��ك ي�صه��ل عملي��ة اخ�صاعه��ا للعن��ف 
وا�صت�صالمه��ا له وعدم �صعيه��ا للو�صول اىل حقوقها 
لذل��ك وجدنا احلاج��ة ملحة اىل معاجلة ه��ذا ال�صبب 
اخلط��ري الذي يوؤ�ص���ص اىل العنف القائ��م على اأ�صا�ص 

النوع االجتماعي وي�صاهم يف انت�صاره 
وتقويته". واأ�صارت االن�صاري، اإن "احدى املعاجلات 
اال�صا�صي��ة هي اإطالق برنام��ج مناه�صة التمييز يف 
الرتبية والذي �صيكون على حمورين االأول ا�صتهداف 
طالب��ات اجلامع��ة و االإعدادي��ة انف�صه��ن م��ن خالل 

دورات تطوي��ر امله��ارات احلياتي��ة والق��درات مث��ل 
بناء الثق��ة وكيفية اتخاذ الق��رار والتفكري االإيجابي 
وحتدي��د االأهداف، واملحور الث��اين ي�صتهدف الكوادر 
التعليمي��ة والتدري�صية حي��ث مت التن�صيق مع مديرية 
تربي��ة باب��ل بتق��دمي ور���ص توعوي��ة اىل املعلم��ني 
واملدر�صني حول اأهمية مناه�صة التمييز يف الرتبية 
�ص��واء يف املدار�ص وعن��د ا�صتخدام طرائ��ق التدري�ص 
ويف الرتبي��ة اأي�صا، ونعتق��د اإن هذا الرنامج �صيقدم 

معاجلات جيدة يف  هذه املجال".
م��ن  الرنام��ج  "ه��ذا  اأن  اىل  االن�ص��اري  واأ�ص��ارت 
الرامج الطوعية الت��ي تنفذها منظمة بنت الرافدين 
يف حمافظة بابل بك��وادر متخ�ص�صة توؤمن باأهمية 
مناه�ص��ة العن��ف �ص��د امل��راأة وتوف��ري بيئ��ة عادلة 
للو�ص��ول اىل احلق��وق والفر�ص بينه��ا وبني الرجل 
باعتب��ار مكانتهم��ا االإن�صانية يف احلي��اة ودورهما 

الفعال يف بناء املجتمع معا".

 
وا�ص��اف ان “ه��ذه احل�صيل��ة قابل��ة لزي��ادة ب�صب��ب ا�صتمرار 
العا�صفة الرتابي��ة”، منوها ان “م�صت�صفى ال�صيخ زايد ا�صتقبل 
)175( حالة يف حني ا�صتقبل م�صت�صفى الزعفرانية )172( “.

وبني ان”م�صت�صفى ال�صهيد ال�صدر  ا�صتقبل )163(  وم�صت�صفى 
 )127( النعم��ان  وم�صت�صف��ى   )152( الفيا���ص  �ص��اري 
وم�صت�صف��ى االم��ام عل��ي )ع( )87( ، وم�صت�صفى الكندي )67( 
وم�صت�صف��ى ابن البلدي )53( وم�صت�صف��ى اطفال العلوية )49( 
وم�صت�صفى فاطمة الزهراء )ع( )34( وم�صت�صفى املدائن )29(.

وت�صهد العا�صمة بغداد عا�صفة ترابية �رشبتها منذ يوم ام�ص 
االح��د، امت��دت من املناط��ق الغربي��ة، وتوقعت هيئ��ة االنواء 

اجلوية انح�صارا للغبار بدءا من بعد ظهر اليوم االثنني.
وذك��ر بي��ان للهيئ��ة ان “طق���ص الي��وم مغ��ر يف املنطقت��ني 
الو�صط��ى وال�صمالية ثم يتح�صن تدريجي��ا بعد الظهر وينح�رش 
تاأثري الغبار نحو املنطقة اجلنوبية وذلك لتاأثر البالد بامتداد 
املنخف���ص اجل��وي م��ن البح��ر االحمر وال��ذي ينح���رش لتقدم 

مرتفع جوي من البحر املتو�صط”.
 اأعلن��ت الهي��اأة العامة لالن��واء اجلوي��ة والر�ص��د الزلزايل ان 
الطق���ص يتح�ص��ن تدريجي��ا بع��د ظه��ر الي��وم يف املنطقت��ني 

الو�صط��ى وال�صمالي��ة وانح�ص��ار تاأث��ري الغب��ار نح��و املنطقة 
اجلنوبية.

وذكر تقرير جوي للهي��اأة  اإطلعت عليه "اجلورنال" اليوم ان" 
طق���ص مغ��ر يف املنطقت��ني الو�صط��ى وال�صمالية ث��م يتح�صن 
تدريجي��ا بع��د الظه��ر وينح���رش تاأث��ري الغب��ار نح��و املنطقة 
اجلنوبي��ة وذل��ك لتاأثر الب��الد بامتداد املنخف���ص اجلوي من 
البح��ر االحمر وال��ذي ينح�رش لتق��دم مرتفع جوي م��ن البحر 

املتو�صط".
وا�ص��اف ان" درج��ات احل��رارة تنخف���ص ب�ص��ع درجات عن 
ي��وم اأم�ص ، الرياح جنوبية �رشقية خفيفة اىل معتدلة ال�رشعة 

}10-20{ كم/���ص تتح��ول اىل �صمالية غربي��ة خفيفة اىل 
معتدل��ة ال�رشع��ة }10-20{ كم/�ص ، م��دى الروؤية اقل من 
}1000{ م��رت يف بغداد واملناطق الو�صطى و}2- 4{ كم 

يف املنطقة ال�صمالية ".
واو�صح " ويف املنطق��ة اجلنوبية كدى الروؤية }8-10{كم 
وينخف�ص اىل }2-4{ كم ويف بع�ص االماكن منها اقل من 

}1000{ مرت وذلك بعد الظهر".
و�صه��دت الب��الد منذ يوم ام���ص عوا�صف ترابي��ة وطق�ص مغر 
ادى اىل حدوث الكثري من حاالت االختناق خ�صو�صا ملر�صى 

اجلهاز التنف�صي

الهجرة تعلن عودة قرابة 22 ألف نازح إلى 
مناطقهم في نينوى

الحكم على مدير مصرف الرافدين السابق في 
جلوالء بالسجن ست سنوات

األنبار: انتخاب “ثائر الحلو” لمنصب قائممقام الخالدية

بغداد � متابعة: اأعلنت وزارة الهجرة واملهجرين، االثنني، عن عودة قرابة ال�22 الف 
ن��ازح م��ن النازحني املتواجدي��ن يف خميماتها باملحورين ال�رشق��ي واجلنوبي اإىل 
مناطقهم يف حمافظة نينوى. وقالت الوزارة يف بيان تلقت" اجلورنال" ن�صخة منه، 
اإن “خميمات �رشق نينوى )اخلازر،ح�صن �صام وجه مكور ( وخميمات جنوب نينوى 
)اجلدع��ة ، امل��درج ، حاج علي وحم��ام العلي��ل( اإ�صافة اإىل خمي��م الرنكزلية التابع 
ملحافظ��ة دهوك �صهدت خالل االأيام االربعة املا�صية عودة 21 الف و 743 نازحا 
اىل مناط��ق �صكناه��م االأ�صلي��ة يف املو�صل مبحافظ��ة نينوى”، مبين��ة ان “الوزارة 
خ�ص�ص��ت حافالت لنقلهم واإي�صاله��م اإىل مناطقهم ف�صال ع��ن تخ�صي�ص �صاحنات 
حم��ل بالتعاون م��ع قيادة العمليات امل�صرتك��ة لنقل اأثاثهم” وا�صاف��ت الوزارة، اأن 
“فرق عمل الوزارة وزعت بينهم �صالت غذائية �رشيعة واملاء البارد كمتاع للطريق”، 
مبين��ة ان “املناط��ق التي عادت اليها االأ���رش النازحة �صمل��ت الر�صيدية والقو�صيات 
وبع�صيق��ة والريموك وكوكجلي واالنت�صار والوحدة وزجنل��ي والهرمات وابو مارية 
ف�ص��ال عن مناط��ق زمار وربيعة والقي��ارة وتلعفر والك�صك وحم��ام العليل وبادو�ص 
ا�صاف��ة اىل مناطق تل الرم��ان واالآبار والتنك ورجم احلديد ووادي حجر واحلميدات 

وم�صريفة، اىل جانب مناطق الثورة واملاأمون والبعاج وامليثاق وخور�صيات”.

بغداد � متابعة: اأعلنت دائرة التحقيقات يف هيئة النزاهة، االإثنني، عن احلكم على 
مدي��ر م�رشف الرافدين ال�صابق يف جل��والء بال�صجن �صت �صنوات، الإ�رشاره املال 
الع��ام باأكرث من اأربعة مليارات ديناٍر. وقالت الدائرُة، يف بيان تلقت"اجلورنال" 
ن�صخ��ة منه، اإن "حكما غيابيا بال�صجن ملدَّة �ص��ت �صنواٍت �صدر بحقِّ املدان )عبد 
احلمي��د ر�صيد ع��ارف( مدير م�رشف الرافدين ال�صابق يف جل��والء". واأ�صافت، اأن 
"املدان الهارب ت�صبَّب باإحداث �رشٍر عمديٍّ باأمواٍل وم�صالح اجلهة التي يعمل 
لديها بلغت قيمت��ه )4،063،646،769( مليارات دين��اٍر". وتابعت، اأن "امُلدان 
ٍة �ص��ادرٍة من قبله  ا�صاٍت ورقيَّ ق��ام ب���رشف رواتب امُلتقاعدي��ن بناًء عل��ى ق�صَّ
ة  كان ق��د اأر�صلها اإىل اأمن��اء ال�صندوق دون االعتماد على قوائ��م الرواتب اخلا�صَّ
بامُلتقاعدي��ن، بع��د �رشق��ة تلك القوائ��م من داخ��ل القا�صة يف الغرف��ة احل�صينة 
ا ت�صبَّب بهدر املال  وعدم االإبالغ عنها، بالرغم من م�صوؤوليَّته املبا�رشة عنها، ممَّ
الع��ام". واأ�ص��ارت الدائرة، اإىل اأنه "بعد اإطالع حمكمُة جنايات دياىل، على االأدلَّة 
��نِي مل�رشف الرافدين  ل��ة يف الدعوى امُلتمثِّل��ة باأقوال امُلمثَِّلنِي القانونيَّ امُلتح�صِّ
وهي��اأة التقاعد الوطنيَّة يف املحافظة اللذين طلب��ا ال�صكوى �صدَّ امُلتَّهم، واللجنة 

 ، ته وت�صبُّبه يف اإهدار املال العامِّ التحقيقيَّة التي اأو�صت مبق�رشيَّ

االنب��ار- اجلورن��ال  : اعلن رئي���ص جمل�ص ق�صاء اخلالدية مبحافظ��ة االنبار علي داود 
الي��وم االثنني، عن انتخاب ثائر احللو قائممقام للخالدية بعد ت�صويت اع�صاء املجل�ص 
باغلبي��ة مطلقة والبالغ عدده��م 18 �صوتا. وقال داود ملرا�صل "اجلورنال" ان “جمل�ص 
ق�ص��اء اخلالدي��ة �ص��وت باغلبية مطلقة ب��� 18 �صوتا من اع�ص��اء املجال�ص كافة على 
انتخ��اب ثائ��ر احلل��و قائممق��ام اخلالدية اجلدي��د بدال عن احم��د عبد احم��د “. وك�صف 
داود اال�صب��وع املا�صي عن اال�صباب الت��ي ادت اىل ا�صتقالة احمد عبد احمد من من�صب 
قائممقام اخلالدية. وقال داود  ملرا�صل "اجلورنال " ان “ا�صباب �صحية واقرتاب احمد 
عب��د احمد م��ن ال�صن القانوني��ة للتقاعد ادت بقائممق��ام اخلالية بتق��دمي ا�صتقالته من 

من�صبة ومت فتح باب الرت�صيح الختيار بديال عنه”.

حذرت م�صادر اإعالمية كردية ، من تعر�ص االعالميني 
التابع��ني ملوؤ�ص�ص��ات اخبارية اىل انته��اكات وعمليات 
وقت��ل  اربي��ل  اعالم��ي يف  اث��ر  خط��ف  عل��ى  خط��ف 
اخ��ر  جن��وب حمافظ��ة  كرك��وك املختلط��ة . وا�ص��اف 
�صح��ايف يعم��ل ل�صال��ح قن��اة كردي��ة طلب ع��دم ذكر 
ا�صم��ه ل�"اجلورنال" ان “عدد م��ن ال�صحافيني تعر�صوا 
لل���رشب والركل كما اقتيد بع�صه��م اىل اماكن  احتجاز 
جمهول��ة من قبل قوات امن تتبع ا�صاي�ص )االمن( رئي�ص 
اقليم كرد�صتان املنتهي��ة واليته م�صعود بارزاين ب�صبب 
تغطياته��م تداعيات جل�ص��ة برملان ام���ص ” .و�صدد اخر 
يف ات�ص��ال بال�"اجلورن��ال " على  ���رشورة ان “توجه 
نقاب��ة ال�صحفيني العراقيني نداءا اىل اجلهات املخت�صة 
حلماية ال�صحفيني ومنا�ص��دة اجلهات الدولية بالتدخل 
ملن��ع ترهي��ب االعالمي��ني املكلف��ني بتغطي��ة االخبار 
وتداعيات اعالن رئي�ص اقليم كرد�صتان املنتهية واليته 
م�صع��ود ب��ارزاين ق��رب تنحيه م��ن ال�صلط��ة “. و�صهدت 
مدينت��ي اربي��ل وزاخ��و و�صالح الدي��ن وكله��ا  معاقل 
حلزب بارزاين عمليات حرق طالت مقرات احزاب كردية 
، يف حني ال يزال م�صري بع�ص ال�صيا�صيني واالعالميني 

جمهوال اىل االن .

اعل��ن ع�ص��و جمل���ص حمافظ��ة االنب��ار ع��ذال الفه��داوي 
الي��وم االثنني ع��ن اخالء 500 �صخ�ص اغلبه��م من الن�صاء 
واالطفال من حماور ق�صاء القائم ونقلهم اىل خميم الكيلو 
18 غرب��ي الرمادي . وق��ال الفهداوي ملرا�صل »اجلورنال 
ني��وز« ان" القوات االمني��ة متكنت من اخالء 500 �صخ�ص 
اغلبهم من الن�صاء واالطفال وكبار ال�صن من حماور القائم 
احلدودي��ة م��ع �صوريا ونقلهم اىل مرك��ز االيواء يف منطقة 
الكيلو 18 غربي الرمادي". وا�صاف ان" احلكومة املحلية 
�صتفتت��ح خمي��م للنازح��ني يف ق�ص��اء عنه غرب��ي االنبار 
خ��الل ال�صاع��ات القليلة القادم��ة ليكون مرك��ز ال�صتقبال 
النازح��ني م��ن املناط��ق الغربي��ة دون احلاج��ة لنقله��م 
للرم��ادي واخلالدية وعامرية الفلوج��ة". وا�صار الفهداوي 
ان" موج��ات النزوح للعوائل املدني��ة �صت�صتمر من مناطق 
القائم وراوه وخ�صو�صا خالل اقتحام مراكزها ومناطقها 

ال�صكنية".

استطالع: نســـاء ال يتمنــين أن يكن إناثًا نتيجــة التمييـــز 

تقرير : 1100 حالة اختناق في بغداد بعد العاصفة الترابية األخيرة

 االعتداءات والخطف يهددان 
عمل الصحفيين في أربيل

إخالء 500 شخص من محاور القائم 
الحدودي مع سوريا غربي األنبار 

بغداد – الجورنال

االنبار- الجورنال 

بغداد ـ متابعة

بغداد – الجورنال 

اعلنت دائرة �صحة 
الر�صافة يف بغداد اليوم 

االثنني، عن ا�صتقبالها 
اكرث من )1100( حالة 

احتناق من جراء العا�صفة 
الرتابية.

وقال مدير اعالم �صحة 
بغداد / الر�صافة قا�صم 

عبد الهادي يف بيان 
تلقته "اجلورنال"ان 

�صحة  دائرة  “م�صت�صفيات 
بغداد / الر�صافة ا�صتقبلت 
)1113(حالة احتناق من 

جراء العوا�صف الرتبية 
التي �صربت العا�صمة”، 

مبينا “مت اتخاذ كافة 
االجراءات الطبية 

وال�صحية  اليهم “.

اأعلنت منظمة بنت الرافدين 
يف بابل، اطالق برنامج خا�ص 

مبناه�صة التمييز بني اجلن�صني 
ي�صتهدف طالبات االإعدادية 

والكوادر الرتبوية والتعليمية 
يف املحافظة، وفيما اأ�صارت 

املنظمة اىل اأنها تهدف اىل تعزيز 
لالإناث  الذات" بالن�صبة  "تقدير 

لتقوية قدراتهن للو�صول اىل 
احلقوق، ك�صفت عن ن�صبة 36 

طالبة   450 جمموع  % من 
جامعية متنني اأن يكونن ذكورًا 

ب�صبب املظلومية يف املجتمع.

محليات Tue. 31 Oct. 2017 issue no 450
3الثالثاء 31 تشرين االول 2017 العدد 450

ّحقيبة 


