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أفكار "داعش" تتالشى في المناطق المحررة

االنواء الجوية تعلن تسجيل اقل درجة حرارة في الموسم الحالي

الصحة والبيئة توجه إنذارا  لعيادات اهلية مخالفة في بغداد

نصب وتشغيل كاميرات المراقبة على القطارات

الكشف عن حقائق "صادمة" وسرقات من النازحين بـ300 مليون دوالر

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي 
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر 

بالضرورة عن رأي الصحيفة

ذك��رت م�شادر امني��ة، ال�شبت، ان افكار تنظي��م "داع�ش" تتال�شى يف 
املناط��ق املحررة، فيما ا�شارت اىل ان اهايل هذه املناطق يكافحون 
بطريقت��ن. وق��ال م�ش��وؤول حكوم��ي انه "عل��ى الرغم م��ن اأن تنظيم 
داع���ش يف الع��راق مل ي��دم اإال ث��الث �شن��وات )2014 ���� 2017(، اإال 
اأن��ه ا�شتقط��ب عدداً من املراهق��ن واالأطفال، يف حماول��ة لتجنيدهم 
واإقناعه��م بالتنظي��م، وهو ما اأ�شفى على مهمة اإع��ادة تاأهيل هوؤالء 
املراهق��ن ع��ر مراكز نف�شي��ة، ودورات اجتماعي��ة توعوية، �شعوبة 
وا�شح��ة، ب�شبب قلة هذه الور�ش من جهة وك��رة اأعداد ال�شحايا من 
جهة اأخ��رى"، مبينا ان "اأفكار داع�ش اأخذت تنتهي يف املناطق التي 
�شيطر عليها التنظيم خالل ال�شنوات املا�شية". وا�شاف انه "رغم اأن 

امل��دن تعّر�شت لدمار كبري، اإال اأن االأهايل فيها يكافحون بطريقتن، 
االأوىل ه��ي بن��اء مدينته��م، واالأخ��رى متمثل��ة بتنظي��ف املدينة من 
املتطرف��ن الذين ي�شع��ون اإىل اإق�ش��اء االأديان االأخ��رى واملذاهب"، 
الفت��ا اىل ان "االأه��ايل تكّفلوا وحدهم مبنع امت��داد التطرف الفكري، 
ولي���ش فقط على �شعيد التدين، اإمنا مبختلف جماالت احلياة". وتابع 
ان "ذل��ك ي��دل عل��ى م��دى فظاعة م��ا وقع عليه��م خالل ف��رة حكم 
تنظي��م داع���ش والب��الء الذي حّل عليه��م"، الفت��ا اىل ان "ال�شكان يف 
تل��ك املناطق يتفاعلون مع قوات االأمن ويحاولون ر�شد اأي متعاون 
�شاب��ق م��ع داع���ش اأو اأي �شخ�ش يتبن��ى اأفكاره".  و���رب على ذلك 
مثاًل بالقول "حتى اإن رف�ش تزويج �شاب ب�شبب فكره املتطرف �شار 
اأم��راً معروفًا هن��اك، وهو ما يعد ممت��ازاً، فالنا�ش هن��اك عا�شوا مع 

املتطرفن وعلموا اأنهم ال ي�شنعون احلياة".

اعلنت هئية االنواء اجلوية، ال�شبت، عن ت�شجيلها اقل درجة حرارة �شغرى 
يف املو�شم احلايل. وقال رئي�ش منبئن جوين اقدم حممود عبد اللطيف 
ان "الهيئ��ة �شجل��ت لهذا اليوم اقل درجة ح��رارة �شغرى باملو�شم احلايل 

�شهدته��ا ثالث حمافظات". وا�ش��اف عبد اللطي��ف ان "حمافظات بغداد 
و�ش��الح الدي��ن وال�شليمانية �شجلت درجة ح��رارة بلغت 2 حتت ال�شفر"، 
م�ش��ريا اىل ان "موج��ة ال��رد الت��ي ي�شهده��ا الب��الد م�شتم��رة". وتوقعت 
هيئ��ة االنواء اجلوي��ة، اول ام�ش اخلمي���ش، ان ت�شه��د املنطقتن الو�شطى 

وال�شمالية انخفا�شا بدرجات احلرارة لت�شل اىل دون ال�شفر املئوي.

ان��ذرت وزارة ال�شح��ة والبيئ��ة )١١( عي��ادة اأهلي��ة يف حمافظ��ة بغ��داد 
ملخالفته��ا للمتطلب��ات الرقابية بكونها غري حا�شل��ة على اجازة متلك .  
وق��ال مدير عام دائرة حماية وحت�ش��ن البيئة يف منطقة الو�شط الدكتور 
�شاك��ر احل��اج يف بي��ان " ان الف��رق الفني��ة التابع��ة ملرك��ز الوقاية من 
اال�شع��اع ر�شدت عددا من العي��ادات االهلية املخالفة ملتطلبات الوقاية 
م��ن اال�شع��اع وا�شتنادا اىل قانون حماية وحت�ش��ن البيئة رقم 27 ل�شنة 

2009 . وبينت ب�رى علي احمد مدير عام مركز الوقاية من اال�شعاع 
" ان الزيارات التفتي�شية التي جتريها الفرق الفنية التابعة للمركز على 
املوؤ�ش�ش��ات التي تتعامل مب�شادر اال�شعاع يف القطاعن العام واخلا�ش 
لغر���ش التاأك��د من تنفي��ذ تل��ك املوؤ�ش�ش��ات للمتطلب��ات الرقابية ومدى 
تطبيقه��ا ل���روط الوقاية من اال�شع��اع اثناء العمل، م�ش��رية اىل ان مثل 
هك��ذا اإجراءات يتخذها مرك��ز الوقاية من اال�شعاع بحق املخالفن تاأتي 
حر�ش��ا من املركز على توفري بيئة عم��ل �شليمة واآمنة خالية من مظاهر 

التلوث اال�شعاعي .

 اعلن��ت ال�ركة العام��ة لل�شكك احلديد ن�شب وت�شغي��ل كامريات املراقبة 
عل��ى )10( قاط��رات م�شافري��ن بواق��ع كامريت��ن م��ن كل جه��ة . وقال 
مدي��ر عام ال�ركة �شالم جر �شلوم يف بي��ان : انه مت اجناز اعمال ن�شب 
وت�شغي��ل كام��ريات مراقب��ه ل )10( قاط��رات كل قاطرة حتت��وي على 4 
كام��ريات .". وا�ش��اف ان: الكام��رية االوىل تكون داخل كابين��ة ال�شائق 
م��ع الق��ط لت�شجيل ال�شوت ومراقب��ة العمل واال�شخا���ش داخل مق�شورة 
القي��ادة ، والثاني��ة مت تثبيتها يف مقدمة القطار م��ن اخلارج "مبينا ان" 

الكام��ريات �شتعمل على ت�شجيل و مراقبة العم��ل ملدة تزيد عن ا�شبوعن 
حت��ى يف حال��ة توق��ف واطف��اء القط��ارات .". واأك��د �شل��وم ان" منظومة 
الكامريات �شت�شهم بر�ش��د وتوثيق حاالت الت�شادم والتجاوزات التي قد 
حت�ش��ل على خطوط ال�ش��كك ا�شافة اىل التجاوزات عل��ى القطارات اأثناء 
ال�ش��ري ومنها حتديد االأ�شخا�ش الذين يرجمون القطار باحلجارة".  يذكر 
ان العمل جار بن�شب منظومة التتبع ) GPS( بواقع 12 قطار م�شافرين 
و12 قاطرة ب�شائع ليت��م ن�شب الكامريات فيها ح�شب التقنيات العلمية 
والعملي��ة الغاي��ة منها حتديد موقع القطار عر غرف��ة ال�شيطرة املركزية 

ف�شال عن مراقبة ال�رعة وكمية �رف الوقود.

جهات  ال�شبت  ال�شيادي  كاظم  النائب  اتهم 
مبا  ب�رقات  وال��رمل��ان  احلكومة  يف  واط��راف 
مليون   300 اىل  و�شلت  النازحن  ملف  يخ�ش 

دوالر امريكي.
يف  عقده  �شحفي  موؤمتر  يف  ال�شيادي  وق��ال 
مبنى الرملان ان "هيئة الرئا�شة مازالت متار�ش 
ا�شتعرا�ش  جرى  واليوم  االف��واه  تكميم  �شيا�شة 
هنالك  وكانت  املو�شل  من  ب�شيط  مواطن  على 

جلان ملتابعة او�شاع املحافظات املحررة".
يح�روا  مل  النواب  "بع�ش  ان  بالقول  واردف 
جلان  يف  يح�رون  لكنهم  ال��رمل��ان  جل�شات 
على  للتغطية  امل��ح��ررة  باملحافظات  خا�شة 
"هنالك �رقات  ف�شلهم و�رقاتهم، الفتا اىل ان 
دوالر  مليون   ٣٠٠ اىل  و�شلت  النازحن  مبلف 
واملعلبات  الغذائية  وامل��واد  اخليم  �رقات  من 

وغريها".
املو�شل  فقط  لي�ش  "العراق  ان  ال�شيادي  وتابع 
االم��ر  تتحمل  واحل��ك��وم��ة  م��دم��ر  كله  وال��ع��راق 
ولي�ش الرملان ولن ن�شمح بان يتم التعدي على 
يكون  ان  ينبغي  بل  املحافظات  تخ�شي�شات 
هنالك جهد طوارئ من خارج الوزارات ويت�شمن 
اجلهد الهند�شي والب�ري واال�شتفادة مما ي�شنع 
وح�شا  وا�شمنت  طابوق  من  امل��واد  من  بالبلد 
العادة اعمار املو�شل ولي�ش كما البع�ش يريدون 

تخ�شي�ش اموال لل�رقة ولي�ش لبناء املو�شل".
تخ�شي�ش  ق�شية  تتحمل  "الرئا�شة  ان  اىل  ونوه 
ابن  مبعاناة  االهتمام  ام��ا  �رقة  النها  ام��وال 
ان  ويجب  املحافظات  كل  معاناة  فهي  املو�شل 
تكون هناك خطط لبناء العراق وان تكون هنالك 

�شيا�شة للدولة الإنقاذ املحافظات".
حلول  تبني  م��ن  "الرملان  ال�شيادي  وح��ذر   
يف  امل�شوؤوليات  احلكومة  تتحمل  وان  ترقيعية 

اخطاء  حتمل  ميكننا  وال  املحافظات  جميع 
تخ�شي�شات  ���رق��ة  نتحمل  ول���ن  ح��ك��وم��ي��ة 

املحافظات".
نينوى  حمافظة  ع��ن  ال��ن��ائ��ب  ذك��ر  جهته  م��ن 
تق�شي  جلنة  اأن  الدوبرداين  اأغا  جمال  �شريوان 
"�شادمة"  اإىل حقائق  تو�شلت  النيابية  احلقائق 

يف نينوى.
اأمور  اكت�شفت  بيان"اللجنة  يف  الدوبرداين  وقال 
خطرية ت�شهدها نينوى، وتعرقل جهود النهو�ش 

بها وحت�شن م�شتوى العي�ش ملواطنيها".
 وا�شار اإىل اأن "هناك جهات ت�شيطر على مقدرات 
وهي  االأمنية،  االأجهزة  عناوين  م�شتغلة  نينوى، 
التي  االأمنية  قواتنا  لت�شحيات  ت�شيء  بذلك 
ح�شن  اإىل  واأعادتها  نينوى  حترير  يف  �شاهمت 

العراق".
حمالت  رغ��م  "اللجنة  اأن  ال��دوب��رداين   واأو���ش��ح 
ويقوم  قامت  التي  واال�شاءة  والت�شقيط  الت�شويه 
جهودها  عرقلة  اأجل  من  واأ�شخا�ش  جهات  بها 

يف ف�شح حجم التجاوزات على نينوى واأهلها".
وبن اأن "اللجنة قامت با�شت�شافة قيادات اأمنية 
وم�شوؤولن ، وتو�شلت اإىل حقائق �شادمة ب�شاأن 
اال�شتيالء على اأرا�شي مميزة على ح�شاب ال�شهداء 
بيع  وكذلك  نينوى،  عن  احلقيقين  واملدافعن 
ال�شكراب مبالين الدوالرات واأمام مراأى وم�شمع 
اجلميع، واي�شا تهريب امل�شتقات النفطية وفر�ش 
اتاوات وتعاطي الر�شى يف بع�ش نقاط ال�شيطرة 
املخدرات يف  اأنت�شار  بدء  ، ف�شال عن  والتفتي�ش 
املدينة والتي تدخل عر نقاط ال�شيطرة بتواطيء 
من بع�ش العنا�ر الفا�شدة يف االأجهزة االأمنية".
"ف�شال عن الك�شف  وتابع الدوبدراين بالقول انه 
باأرا�شي ومقدرات  تتاجر  اقت�شادية  عن مكاتب 
نينوى بتواطوؤ من بع�ش امل�شوؤولن يف املحافظة 
، ا�شافة اإىل ا�شتمرار العمل يف النقطة اجلمركية 
و�شلت  التي  الطلبات  من  العديد  رغم  فايدة  يف 

حتى اإىل مكتب رئي�ش الوزراء".

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد - الجورنال

بغداد_متابعة

Tender Notice
اشعار مناقصة

Save the Children believes every child deserves a future. In Iraq and around the world, we give children a 
healthy start in life, the opportunity to learn and protection from harm. We do whatever it takes for children 
– every day and in times of crisis – transforming their lives and the future we share. Save the Children 
International in Iraq is inviting submissions of tenders for a contract to provide the following products:

 منظمة انقاذ الطفل تؤمن بان كل طفل يستحق مستقبل. في العراق وفي كل انحاء العالم نعطي االطفال بداية صحية في الحياة وفرصة 

التعلم والحماية من االذى. مهما كانت التكلفة نعمل من اجل االطفال –كل يوم وفي االزمات-نغير حياتهم ونرسم لهم المستقبل. 

لغرض  اعاله  االلكتروني  بالبريد  اتصل  رجاءا  عطاء,  بتقديم  مهتم  كنت  اذا  المناقصة.  وثائق  في  متضمنة  والتفاصيل  الفنية  المواصفات 
االستفسار وطلب وثائق المناقصة التي سوف ترسل لك عن طريق نفس البريد االلكتروني. 

يفضل طلب الوثائق باسرع وقت ممكن, جميع الوثائق الكاملة  تقدم بنظروف مغلقة الى العناوين التالية:                                                                                                                     

مكتب منظمة انقاذ الطفل – كركوك – شوراو – مجمع نور ستي 

مكتب منظمة انقاذ الطفل – اربيل - طريق ال 100 متري – مركز االخالص امباير –الطابق الثاني – بالقرب من فندق ارجان روتانا

مالحظة: رجاءا ضع الرقم التالي كعنوان للبريد االلكتروني وللعطاء المقدم 

الوثائق الكاملة للعطاء يجب ان تقدم الى مكتب منظمة انقاذ الطفل قبل موعد االغالق في  2019 /02/ 2 

•  تحسينات وإعادة تجهيز المراحيض ومرافق الحمامات في قضاء عباسي / الحويجة.

• Improvements & retrofitting of latrines and showers facilities in Abbasi sub district / Hawija.

Detailed technical specifications are included within the tender documents.  If you are interested in 
submitting a bid, please contact the following address procurement.Kirkuk@savethechildren.org 
to express your interest and request the tender documents. Tender documents will be sent to you by return.

It is recommended to request / collect the tender documents as soon as possible.

Completed tender documents are due to be submitted to Save the Children Office in the following 
locations: 

- Save the Children Office, Kirkuk, Shoraw- Noor city.

- Save the Children office, Country Office, 100 M Road, Ekhlas Empire Center, 2nd Floor, Next to Arjaan 
Rotana

NOTE: Please put this in subject line when requesting tender documents through email - 
“PR-IRQ-KRK-2019-0001”  

PR-IRQ-KRK-2019-0001   Completed tender documents are due to be submitted to Save the Children 
No later than 2nd of February 2019

ُجوَرُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة
ُ
ْوَن أ َما ُتَوفَّ نَّ كلُّ َنْفٍس َذاِئَقُة اْلَمْوِت       َوإِ

 صدق الله العظيم

َتتقدم اسرة تحرير صحيفة »الجورنال« بتعازيها الحارة ومواساتها للزميلة سعاد الحسيني الموظفة في وزارة 
النقل لوفاة خالها ) السيد حسين حارث الحسيني( داعية العلي القدير ان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان 

ويسكنه فسيح جناته.

بسم الله الرحمن الرحيم


