
جن��ات حممد )30عام��ا( متزوجة و�أم لثالث��ة �أطفال من 
حمافظ��ة �لديو�نية عا�شت يف كن��ف و�لديها �للذين عزز� 
ثقته��ا بنف�شها ودعما موهبتها لت�شبح ر�شامة وم�شممة 
�خلياط��ة  تعلم��ت  ك��رت  وعندم��ا  �أزي��اء يف طفولته��ا 
و�لتطري��ز من خاالتها، �أما يف بيت �لزوجية فقد �أ�شبحت 
"دو�شمجية" ت�شنع �الأثاث �ملنزيل جنارًة وخياطًة وبهذ� 
فه��ي �أول �شيدة عر�قية متار�س ه��ذه �ملهنة. تقول جنات 
"بعدم��ا وف��اة و�لدتي قب��ل �شبعة �أ�شه��ر �شعرت باحلزن 
وحاول��ت �لهاء نف�شي، بد�أت بخياطة �ل�رش��شف و�الغطية 
لالأجهزة يف منزيل وبقيت مقاعد غرفة �ال�شتقبال قدمية 
فذهب��ت ل�شاحب حمل �الأثاث وطلب��ت منه جتديدها لكن 
تكلف��ة �لعمل مل تنا�شب و�شعي �مل��ادي وبعد عودتي �ىل 
من��زيل ق��ررت �أن �فع��ل ذلك بنف�ش��ي فا�شرتي��ت �لقما�س 
ودع��وت قريبات��ي مل�شاعدتي ف��كان �الأم��ر ب�شيطًا وغري 
مكل��ف ومن هنا فكرت بالعمل يف ه��ذ� �ملجال مع فريق 
م��ن �لن�شاء". وت�شيف "تعلمت من زوجي �ن �قوم ببع�س 
�العم��ال �ملنزلية �لتي يفعلها �لرج��ال غالبا فانا �أ�شلح 
�أنابي��ب �ملي��اه ومفاتي��ح �لكهرباء وغريها م��ن �الأعمال 
وكان ي�شجعن��ي عل��ى فع��ل ذل��ك". م��ن هن��ا من��ت فكرة 
�العتماد على �لنف�س و�ال�شتقالل �ملادي دون �لتاأثري على 
جو�نب حياتها �ملختلفة تقول جنات "مل يوؤثر �لعمل على 

حياتي �لزوجية و�لتز�ماتي �الأ�رشية فانا �أنظم وقتي بني 
�ال�رشة و�لعمل رغم �جلهد �إال �أنني تذوقت حالوة �لنجاح 
من خالل �لعمل �لذي �أجنزه يف منزيل". يف ثمانية �أ�شهر 
��شتطاع��ت جن��ات وفريقها �جناز �أكرث م��ن مئة طقم من 
�الأث��اث �ملنزيل يف وقت قيا�شي �ق�شاه ثالثة �أيام للطقم 
�لو�ح��د و�شاهمت ه��ذه �مليزة بجذب �لزبائ��ن �ىل جانب 
مميز�ت �خرى. "بع�س �الأثاث �لقدمي �لذي يجلبه �لزبائن 
لنا يحتاج �ىل عمل �لنجارة قبل �لبدء بتغطيته بالقما�س 
و�الإ�شفن��ج وهذ� عمل جمهد لكنن��ا ننجزه يف مدة وجيزة 
ث��م نق��وم باإ�شاف��ة �الإ�شفن��ج �ل��ذي ن�شرتيه م��ن �ملعمل 
�لرئي�شي وبعدها نغل��ف �لقطع باالأق�شمة �جلميلة"، تقول 
�ل�شي��دة �لثالثيني��ة. عمل جنات يف �إع��ادة تغليف �الأثاث 
�لق��دمي ال يختل��ف ع��ن عم��ل زمالئه��ا يف �ملج��ال ذ�ته 
لكن��ه ميت��از باالأ�شعار �ملنا�شبة �لتي ت��رت�وح بني )150 
– 200( دوالر وه��و �شعر منا�شب قيا�شا باالأ�شعار �لتي 
يطلبه��ا �لرج��ال �لعاملون يف �ملج��ال ذ�ت��ه. باالإ�شافة 
�ىل مي��ز�ت �لوقت و�مل��ال فان جنات توف��ر جميع �أنو�ع 
و�أل��و�ن �الأقم�ش��ة �ملطلوب��ة دون �ن تكل��ف �لزبائن عناء 
�رش�ئه��ا من �ل�شوق كما �أنها توؤمن و�شيلة نقل �الأثاث من 
و�ىل مكان �لعمل.  وتقول "مهارتي يف �لت�شميم وتن�شيق 
�اللو�ن ميزت عملي �لن�شائي عن عمل �لرجال فانا �أوظف 
ه��ذه �ملوهبة يف �لعمل من خالل �ختيار �الألو�ن وتطعيم 
�لقما�س مم��ا يوفر �الرتياح للزبائن خا�شة �لن�شاء ربات 

�لبي��وت �للو�ت��ي �أتعامل معه��ن مبا�رشة وب��كل �رتياح". 
يف بد�ي��ة عملها مل تكن جنات متتل��ك �أدو�ت �لعمل ولكن 
زوجه��ا �أعارها بع���س �الأدو�ت ت�شجيعا له��ا "�الآن ومن 
خالل م��ردود�ت �لعمل ��شبحت �ملك ع��دة متكاملة مثل 
�أجه��زة قطع وثقب �خل�ش��ب و�مل�شامري �ملختلفة �الأحجام 
و�لكاب�شات و�ملطرقة و�الأور�ق �مللونة ��شافة �ىل �ملو�د 
�الولية كاخل�ش��ب و�ال�شفنج و�لقما���س، ومل يو�جهني �أي 
حتٍد �شوى �جله��د �لع�شلي لكني تغلب��ت عليه باملمار�شة 
�ملتو��شل��ة" ت�شيف. كما تلقت �لدعم �ملعنوي و�لت�شجيع 
م��ن زوجه��ا و��رشته��ا ورج��ل ميل��ك معم��ال لالإ�شفن��ج 
تعرف��ت علي��ه �ثناء �لعمل ق��ام باإهد�ئه��ا كاب�شة هو�ئية 
�أعجبت��ه طريقته��ا يف  بعدم��ا  �لعم��ل  ال�شتخد�مه��ا يف 
�لعمل". وتعتمد جنات على فريق عملها �لن�شوي �ملتكون 
م��ن فتاتني �ثن��ني �الأمر �لذي �شه��ل عليها �جن��از �لعمل 
بال�رشع��ة �ملمكنة فهن ي�شاركنه��ا يف كل �شيء وي�شعني 
معها للنج��اح. من�شات �لتو��شل �الجتماعي باتت منفذ� 
دعائي��ا مهم��ا للرتويج عن �لعم��ل وج��ذب �لزبائن وهذ� 
م��ا �عتمدته جن��ات �لتي توؤكد "ب��د�أت �العالن عن عملي 
بو��شط��ة �لفي�شب��وك وكانت �ال�شتجاب��ة بطيئة ب�شب عدم 
ت�شدي��ق �ملتابع��ني وكذلك عدم �لثقة  بق��درة �ملر�أة على 
�أد�ء هذ� �لعمل ولكني كنت و�ثقة من جناحي، فبد�أت �ن�رش 
�أعم��ايل موثقة بال�شور مع ذكر �ملميز�ت وتعميمها على 

�ملجموعات �ملختلفة فح�شلت على �لكثري من �لزبائن".

 فريق �شبابي ينفذ عملية �نقاذ فريدة
ب��د�أ كل �ش��يء بدعوة ن�رشته��ا �شفحة مو�شلية عل��ى في�س بوك، 
عو� �رشيعا الإقامة فعاليات  وتلقفها جمموعة �شباب وبنات، جتمَّ
ثقافي��ة بهدف �لدعوة الإعادة �حي��اء مكتبة جامعة �ملو�شل، ثم 

�نتهى بهم �حلال �ىل �نت�شال �آالف �لناجني من حتت �لرماد.
  "ر�أين��ا �الإع��الن على �شفحة ع��ني �ملو�شل فقررن��ا �مل�شاركة 
الإ�ش��الح م��ا ميك��ن �إ�شالحه، �لتقين��ا �ول مرة ي��وم 27 ني�شان 
)�بريل( �ملا�شي �م��ام �ملكتبة �ملركزية وقد هالنا ما �شاهدناه 
من دمار فيها، كانت �لكتب عبارة عن رماد" يقول �و�س �إبر�هيم 

�أحد �ملتطوعني يف حملة )منقذو �لكتب(.
 �أ�ش��و�ت كث��رية دع��ت �ىل �عم��ار �جلامع��ة بعد حتري��ر �جلانب 
�الي���رش ملدين��ة �ملو�شل من �شيطرة تنظي��م د�ع�س وهي من �هم 
�جلامع��ات �لعر�قي��ة بع��د تعر�شه��ا لدم��ار كبري ج��ر�ء �لق�شف 
�جلوي فق��د �تخذها م�شلحو د�ع�س مقر� رئي�شا لهم، ويف �للحظة 
�الأخ��رية من هزميته��م �حرقو� بع�س �أبنيتها م��ن بينها �ملكتبة 

�ملركزية.
  يف �لبد�ي��ة كان ه��دف �حلملة تنظيم فعالي��ات ثقافية ب�شيطة 
يف �جلامع��ة بينما �حل��رب تدور رحاه��ا يف �جلانب �الخري من 
�ملدين��ة "�خلطة تغريت متام��ا �ذ �شمعنا بوجود كتب مل حترتق، 
دخلنا �ملكتبة بعدما تاأكدنا �نها خالية من �ية متفجر�ت، فكان 

كل �ش��يء متفحم��ًا الأول وهلة، وبع��د �لبحث �كت�شفن��ا �ن �أعد�د� 
كبرية من �لكتب قد جنت"، ي�شيف �إبر�هيم.

 غرف��ة درد�شة على في�س ب��وك ت�شم )23( ع�شو�، تلك هي غرفة 
عمليات "منقذو �لكتب" حيث يتم حتديد مو�عيد �لعمل، لكن قبل 
�ن تبد�أ عملي��ة �الإنقاذ �نهمك �لفريق يف �إيجاد بديل لنقل �لكتب 
�لناجي��ة، فوقع �الختي��ار على ملعب خما�شي مغل��ق لكرة �لقدم 
�تخ��ذه تنظيم د�ع���س من قبل خل��زن ما ي�شادره م��ن ممتلكات 

�ملدنيني وما ي�رشقه من �ملوؤ�ش�شات �لعامة و�خلا�شة. 
وي�شف �إبر�هيم �شعوره بالقول "نظفنا �مللعب جيد� وبد�أنا ننقل 
�لي��ه �لكتب، كنا كاملنقذين �لذين مينحون فر�شة جديدة للحياة 

الإن�شان حما�رش باملوت حتت �الأنقا�س".
  حمتويات �ملكتبة �ملركزية كانت ت�شل �ىل مليون قبل �شيطرة 
د�ع�س على �ملو�شل وحتولت كلها بني ليلة و�شحاها �ىل رماد، 
وكان �جلمي��ع يعتقد بان��ه مل ينج �شيئا منها، حت��ى �أعلن فريق 
"منق��ذو �لكتب" نتائج حملتهم �لتي ��شفرت عن �إنقاذ �أكرث من 

)34( �ألف كتاب.
  لق��د �نتهت مهمة ه��وؤالء �ملتطوعني، لكن �حلملة �الأكر �شتكون 
مهم��ة �شاقة وهي �إع��ادة �إعمار �ملكتبة �ملركزي��ة وبقية مر�فق 

�جلامعة، وهذ� بحاجة �ىل جهد حكومي ودعم دويل.
  "�وتار نركال" �أول فرقة مو�شيقية تولد من رحم �حلرب

عندما بد�أ منقذو �لكتب بحملتهم ر�فقهم �أربعة مو�شيقيني عزفو� 
بحري��ة كبرية، ه��وؤالء كانو� قبل �أ�شهر يجتمع��ون �رش� يف منزل 

لي�شتل��و� �آالتهم �ملو�شيقية م��ن �أكيا�س �ش��ود�ء ويدندنو� ب�شوت 
منخف���س، خوف��ا من ج��ذب �نتب��اه م�شلح��ي �لتنظي��م �ملتوقع 
مروره��م م��ن �م��ام �ملنزل يف �ي��ة حلظ��ة، فينتهي �حل��ال بهم 
�ىل ج��ز�ر �لتنظيم. �ىل م�شهد �لتخف��ي و�لتدريب �رش� تعود بد�ية 
فرقة "�أوتار ن��ركال" �لتي �أعلن عن تاأ�شي�شها باملو�شل يف �ذ�ر 
)مار�س( �ملا�شي، �أربعة �شب��ان ع�رشينيني، هم حكم وم�شطفى 
عازف��ا كيت��ار وخالد يع��زف على �لع��ود وحممد ع��ازف كمان، 
ه��وؤالء �ع�شاء �لفرق��ة �لتي تعد �ول فرق��ة مو�شيقية تت�شكل بعد 

حترير �ملو�شل من "د�ع�س".
  يق��ول حمم��د ح��ول ظ��روف عملهم يف ظ��ل وج��ود د�ع�س "يف 
م��دة حك��م �لتنظيم، كنت �لتق��ي و�شديقي خال��د، نعزف ب�شوت 
منخف���س بينم��ا ير�قب �ح��د �أ�شدقائن��ا �لو�شع خ��ارج �ملنزل 
حت�شب��ا ملج��يء عنا���رش �حل�شبة �لذي��ن يبحثون ع��ن خمالفني 
لتعاليمه��م. ر�شينا بالقليل من �ل�شعادة و�شط تلك �حلرب وحالة 
�لكب��ت �ملطب��ق، نفرتق على �م��ل �للقاء بعد ��شبوع��ني �و �أكرث".  
د�ع�س يحرم �ملو�شيقى و�لفن عموما، وقد �شن عنا�رشه يف بد�ية 
�شيطرتهم على �ملو�شل حمل��ة الإتالف كل �الآالت �ملو�شيقية يف 
�ملدينة و�إذ� ما قب�شو� على �شخ�س يعزف فان عقوبته قد ت�شل 
�ىل �لقت��ل.    عندم��ا ب��د�أت عملي��ات حترير �ملو�ش��ل يف ت�رشين 
�الول )�كتوب��ر( 2016، مل يع��د يف �الم��كان �لع��زف ولو هم�شا، 
كان �لنا�س ماأخوذين باحلرب كل همهم �لنجاة منها، �لكثريون 
خ���رشو� حياتهم و�خ��رون خ�رشو� ممتلكاته��م، بينما فقد بع�س 

�ملو�شيقيني �آالتهم �ملو�شيقية.
  �ل�شب��اب �لذي �أ�ش�شو� هذه �لفرقة �رشع��ان ما ح�شلو� على �آالت 
جدي��دة، و�لتاأم �لفريق �ول مرة بعد نحو �شهر من حترير �جلانب 
�الي���رش، "كنا �ول من يعزف �ملو�شيق��ى يف �شو�رع �ملو�شل، ثم 
عزفن��ا �مام �ملكتب��ة �ملركزية �لتي �حرقه��ا �ملتطرفون، و�مام 
جمه��ور مو�شلي غفري يف حفل ��شتقبال قافلة �شمت نحو 150 
نا�شط��ا م��ن بغ��د�د و�ملحافظ��ات �الخ��رى" يقول حك��م عازف 
�لكيت��ار. يب��دو �ن �لعازف��ني �ل�شباب لفتو� �النتب��اه �رشيعا �نهم 
�لوحي��دون يف �ملدين��ة تقريب��ا ويجذب��ون �لنا�س �إليه��م حيثما 
عزف��و�، ل��ذ� وجه��ت �كادميي��ة )Yes Academy( �الأمريكية 
دع��وة لهم للم�شاركة يف برنام��ج تدريبي مبدينة �أربيل، وب�شبب 
متيزه��م ح�شل��و� عل��ى "تو�شي��ة" �أي �أف�ش��ل �شه��ادة مينحه��ا 
�مل���رشوع للم�شاركني. هوؤالء �ل�شب��ان ي�شعون �ىل حتقيق حلمهم 
�ملو�شيق��ي �لكبري وتو�شيع فرقتهم الإي�شال ر�شالة �لفن و�ل�شالم 
م��ن مدينة دمرته��ا �حلرب و�لتط��رف. يقول حك��م: "نحن �ليوم 

�حر�ر، �شنعمل كل ما ن�شتطيع يف �شبيل ر�شالتنا".
  تاجر �النتيكات هجر �ملو�شل ويبحث عن بديل

بعي��د� عما يج��ري يف �ملو�شل من حم��الت تطوعية، يجل�س يف 
مقهى للمثقفني و�لفنان��ني و�شط بغد�د، يدخن �ل�شجائر ب�رش�هة 
ويق�ش��ي ج��ل وقت��ه �شامت��ا قب��ل �ن يغ��ادر �ىل منزل��ه �لبديل 
متاأبط��ا �ش��ور� لالأ�شي��اء �لتي فقده��ا يف �ملو�شل بع��د �شيطرة 

"د�ع�س" عليها.

مجلس الوزراء يوافق على تهيئة الخدمات إلعادة 
نازحي غرب نينوى

التعليم العالي تؤكد ضرورة االلتزام بالزي 
الرسمي في الجامعات

الداخلية: الكشف عن إخفاء 96 دعوى قضائية 
بمركز شرطة في بغداد

بغ��د�د  - �جلورن��ال: �ك��دت �الأمان��ة �لعامة ملجل�س �ل��وزر�ء، �لثالث��اء، �أن �حلكومة 
و�فق��ت عل��ى �الإج��ر�ء�ت �ملتخذة من قب��ل �لفريق �ال�شت�ش��اري �الأعل��ى وخلية �إد�رة 
�الزم��ات �ملدنية الإعادة نازحي غرب نينوى �إىل مناطقهم، م�شرية �ىل توجيه وز�رة 
�لرتبي��ة باإعد�د ك�شوف��ات باالأبنية �ملدر�شية �ملطلوب �إع��ادة تاأهيلها. وقال �لفريق 
�ال�شت�ش��اري يف بيان تلقت "�جلورنال" ن�شخة من��ه، �إنه "من �ل�رشوري توفري كافة 
�خلدمات �ىل �ملناطق �مل�شتعادة يف غرب نينوى، بناًء على م�شادقة رئي�س �لوزر�ء، 
حي��در �لعب��ادي، على �الإجر�ء�ت �ملتخذة من قبل �لفري��ق و�خللية". و�أ�شاف �لبيان، 
�أن "�لفري��ق و�خللي��ة �أوع��ز� �ىل حمافظات نين��وى و�النبار و�ش��الح �لدين ودياىل، 
بتهيئ��ة �الحتياج��ات �ملتعلقة باإع��ادة �خلدم��ات �الأ�شا�شية للمناطق غ��رب نينوى 
كامل��اء و�لكهرب��اء و�ل�شح��ة و�شبكات �ملج��اري بالتع��اون مع �ل��وز�ر�ت". وتابع، 
�أن��ه "�ملجل�س �وع��ز �إىل وز�رة �لتج��ارة بتوزيع مفرد�ت �لبطاق��ة �لتموينية للعو�ئل 
�لعائ��دة �ىل �ملناطق �مل�شتعادة يف حمافظة نين��وى، وتاأ�شري تلك �لعو�ئل الإعادتهم 
�ىل وكالء �حل�ش��ة �لتمويني��ة �الأ�شلي��ني قب��ل �حت��الل مناطقه��م، وتخ�شي�س جهد 
هند�ش��ي الإ�شن��اد دو�ئر �لبلدية الأجر�ء حملة لرفع �الأنقا���س باأ�رش�ف وز�رة �العمار 
و�الإ�ش��كان و�لبلديات �لعامة". و��شارت �الأمانة �لعامة ملجل�س �لوزر�ء، �إىل" �أنه "مت 
توجي��ه وز�رة �لرتبي��ة باإعد�د ك�شوفات باالأبنية �ملدر�شي��ة �ملطلوب �إعادة تاأهيلها، 
و�اليعاز �ىل وز�رة �ملالية باإطالق �لتخ�شي�شات �ملتعلقة بعقود ومو�د تعقيم �ملياه 

و�خلا�س مبحطات ت�شفية �ملياه لتاأمني �ملاء �ل�شالح لل�رشب".

بغد�د - �جلورنال: �كدت وز�رة �لتعليم �لعايل، �لثالثاء، �ن �لزي �ملوحد �شاري �ملفعول 
يف �جلامع��ات، م�ش��رية �ىل �ن �ل��زي م��ن �شاأن��ه مر�ع��اة خ�شو�شية �حل��رم �جلامعي. 
وقال��ت �ل��وز�رة يف بيان تلق��ت "�جلورنال" ن�شخة منه، �نه "تاأكي��د� لقر�ر هيئة �لر�أي 
يف وز�رة �لتعليم �لعايل و�لبحث �لعلمي و�ن�شجاما مع بدء �لعام �لدر��شي �جلديد نوؤكد 
�أن �ل�شالحي��ات �ملمنوح��ة للجامع��ات يف �د�رة ملف �لزي �ملوح��د و��شحة و�شارية 
�ملفع��ول". و��شافت �لوز�رة يف بيانها، �نها "جتدد روؤيتها وتوجيهاتها �ل�شابقة �لتي 
منح��ت �جلامعات م�شاحة �لقر�ر يف هذ� �الجتاه مب��ا يتو�فق و��شرت�طات �لزي �لالئق 
�ل��ذي ير�عي خ�شو�شية �حل��رم �جلامعي وي�شتدعي �لتعامل مع هذ� �ملف�شل على وفق 

ما ي�شتحقه �لطلبة من متثيل نا�شع للحياة �جلامعية".

بغ��د�د � �جلورن��ال: �أعل��ن مكتب �ملفت�س �لع��ام يف وز�رة �لد�خلية، �لثالث��اء، عن �شبط 96 
دع��وى ق�شائية يف مركز �رشطة ببغ��د�د خمفية يف خمزن للمو�د �مل�شتهلكة دون �تخاذ �أي 
�ج��ر�ء�ت قانونية ب�شددها. وذك��ر تقرير �شادر عن مكتب �ملفت�س �لعام يف مديرية �رشطة 
حمافظ��ة بغد�د بح�شب بي��ان للمفت�شية تلقت "�جلورنال" ن�شخة من��ه، �إن "مفرزة تفتي�شية 
تابع��ة للمكت��ب نفذت مهم��ة �لتحقق من �ملعلومة �ل��و�ردة ملكتب �ملفت���س �لعام ومفادها 
�خفاء مركز �رشطة )�كد( �لعديد من �لدعاوى �لق�شائية دون �تخاذ �ي �جر�ء�ت ب�شددها".
و�أ�ش��اف �لتقري��ر، �أن "�لتحقيق��ات و�لتدقيق �ل��ذي نفذته �ملفرزة على �ملرك��ز �ثبت �شحة 
�ملعلوم��ات"، الفت��ا �إىل "�شب��ط 96 دع��وى ق�شائي��ة خمفي��ة د�خ��ل خمزن �مل��رية للمو�د 
�مل�شتهلك��ة دون �تخ��اذ �ج��ر�ء�ت ب�شددها". و�أو�ش��ح �لبيان، �أن "�ملف��رزة نظمت حم�رش 
�شب��ط ��ش��ويل، وقامت بت�شلي��م �الأور�ق �لتحقيقية ل�شابط �ملركز بغي��ة �جنازها و�حلفاظ 

عليها كونها تخ�س حقوق �ملو�طنني".

�ك��دت مديرة �لتعلي��م �البتد�ئي مبديري��ة �لتعليم 
�لعام �الهلي و�الجنبي يف وز�رة �لرتبية، �شهرز�د 
م�شطف��ى �ن ” �ل��وز�رة �ع��دت خط��ة ��شتباقي��ة 
لتهيئ��ة بيئ��ة �شحي��ة مالئم��ة للتالمي��ذ و�لطلبة 
بالتعاون م��ع �مل�شتو�شفات �ل�شحية �لقريبة من 
�ملد�ر���س، م�ش��رية �ىل �ن تلك �خلط��ة تاأتي �شمن 
��شتع��د�د�ت �ل��وز�رة للع��ام �لدر��ش��ي )2017 ���� 

.)2018
وقال��ت م�شطف��ى �ن” �خلطة ت�شمن��ت ت�شخي�س 
خ��الل  م��ن  �جل��دد  للتالمي��ذ  �ل�شحي��ة  �حلال��ة 
�ج��ر�ء �لفحو�ش��ات �لبدنية و�لعقلي��ة مع معاجلة 
�مل�ش��كالت �ملر�شي��ة �لت��ي تو�جهه��م وتق��ف يف 
طري��ق م�شتقبله��م �لدر��ش��ي، ع��ر حتويله��م �ىل 
�ملر�ك��ز �ل�شحي��ة �ملخت�ش��ة بالتن�شيق م��ع ق�شم 
�لرعاية �ل�شحية �الولية من �جل توفري �لعالجات 
له��م، ال�شيما �ن �لوز�رة حتر�س على �تباع �حدث 

�لطرق لفح�س �لتالميذ.
وم��ن جانب �خر، �و�شح �ملتح��دث �لر�شمي باأ�شم 
وز�رة �ل�شح��ة و�لبيئ��ة، �شيف �لب��در �ن “�لوز�رة 
حتر���س على من��ع �نت�ش��ار �المر����س �النتقالية 
و�الوبئة يف �ملد�ر�س من خالل �تخاذها عدد� من 
�الج��ر�ء�ت، مبينا �نها تخاطب وز�رة �لرتبية عر 
تقاريرها �لطبية مبنح �ج��از�ت �جبارية للطالب 

و�لتالميذ �مل�شابني باأمر��س �نتقالية.
�لك��رخ  بغ��د�د  �شح��ة  مديريت��ي  �أن  و��ش��اف 
و�لر�شاف��ة تتخ��ذ �ج��ر�ء�ت �حرت�زية ع��دة، ملنع 
�نت�شار �المر��س، ف�شال عن مناق�شة �لو�قع �لبيئي 
للمد�ر���س ، ال �شيما �ن مر���س �لكولري� ينت�رش من 
خالل �ملاء و�لبيئة غري �ل�شحية و�نعد�م �لنظافة.
وك�شف �لبدر عن توزي��ع حبوب لتعقيم �ملياه يف 
مناط��ق �لر�شاف��ة ذ�ت �لو�ش��ع �لبيئ��ي �ملتدين، 
د�عي��ا يف �لوق��ت نف�ش��ه، �ىل تفعي��ل دور �ملن�شق 
�ل�شح��ي يف �ملد�ر���س م��ن �ج��ل و�ش��ع خط��ط 
م�شرتكة ب��ني مديري��ة �ل�شحة �ملدر�شي��ة ودو�ئر 

�لرتبية لتعميمها على جميع �ملد�ر�س.
يف �ل�شياق نف�ش��ه، ذكر مدير عام �شحة �لر�شافة 
عبد �لغن��ي �شعدون �ن “مديريت��ه تقدم �خلدمات 
يف جم��ال �ل�شح��ة �ملدر�شية �ىل �ك��رث من مليون 
و400 �ل��ف تلميذ وطالب، م��ا بني ريا�س �طفال 
وتالمي��ذ وطلب��ة �ملد�ر���س موزعني ب��ني 2500 
�بتد�ئي��ة وثانوي��ة و�عد�دي��ة وريا���س  مدر�ش��ة 

�طفال يف جانب �لر�شافة.

سيدة ثالثينية تقتحم مهنة الرجال..

في طفولتها مصممة أزياء واليوم تصنع األثاث المنزلي

بروفايل ما بعد التحرير: انتيكات وكتب وموسيقى من قصص ما بعد الحرب

إجازات إجبارية للطلبة 
المصابين باألمراض 

االنتقالية
بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة 

�سهر الع�سل يف ظروف احلروب 
مير �سريعا، الن�سر الذي اأعلنته 

احلكومة العراقية على تنظيم 
داع�ش يف العا�سر من متوز 

)يونيو( املا�سي ك�سف دمارا كبريا 
وحاجة حلملة اإعمار وبناء بجهود 
دولية. يحاول ال�سباب املو�سليون 

نزع ثياب احلرب الرثة عن   
مدينتهم واإك�ساءها حلة جديدة، 

وهنا مناذج لثالث ق�س�ش بع�سها 
موؤملة واأخرى تبعث على التفاوؤل، 
هي نتاج احلرب وردة فعل عليها 
من جيل تلقى �سفعة موؤملة وهو 
يرى مدينته تدمر باأب�سع الطرق.

قليالت هّن الن�ساء اللواتي 
يجازفن بامتهان عمل مق�سور 
على الرجال يف جمتمع �سرقي 

مثل العراق لكن هذا ال مينع 
من مترد بع�ش الن�ساء على 

االحتكار املهني ومزاولة مهنة 
رجالية مثل �سناعة االأطقم 

املنزلية مثلما فعلت �سيدة يف 
الديوانية.
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