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صحة الرصافة تناقش اليات اختيار المقبولين
للمقابلة من المتقدمين للتعيين
بغداد  -اجلورنال  :ناق�ش الدكتور عبد الغني �سعدون ال�ساعدي مدير عام دائرة
�صحة بغداد  /الر�صافة االليات التي مت اختيارها يف حتديد ا�سماء املقبولني
يف املقابلة للتعيني .
وبني املدير العام ان الدائرة و�ضعت اليات مهنية و�شفافية يف حتديد ا�سماء
املقبولني ملقابلة  .منوها اىل ان االلية هي اختيار من اربع اىل خم�سة ا�ضعاف
العدد املطلوب للتعني من اجل اتاحة الفر�صة لهم ف�ضال عن اجراء االمتحان
التحريري وال�شفوي واملقابلة لغر�ض حتديد املقبولني  .وذلك وفق االليات
التي اتبعتها الدائرة وح�سب االعمام جمل�س الوزراء  .م�شريا اىل ان الدائرة �شكلت
العديد من اللجان لغر�ض حتقيق العدالة يف التعيني  .بعدها ا�ستمع اىل اهم
املالحظات التي من �شانها حتقق العدالة يف التعيني.

تربية كربالء تنفي انتحار طالبة في المحافظة
بغداد  -اجلورنال  :نفت املديرية العامة للرتبية يف حمافظة كربالء ،االخبار التي
تناقلتها بع�ض و�سائل االعالم حول �أ�سباب اقدام طالبة يف اعدادية رابعة العدوية
على االنتحار ب�سبب عدم ت�أهلها لالمتحانات الوزارية البكلوريا.
وقالت املديرية يف بيان �إن " االخبار التي تناقلتها بع�ض و�سائل االعالم حول �أ�سباب
اقدام طالبة يف اعدادية رابعة العدوية على االنتحار ب�سبب عدم ت�أهلها لالمتحانات
الوزارية البكالوريا ،عارية عن ال�صحة" ،م�شرياً اىل "قيام مدير عام تربية كربالء
عبا�س عودة عليوي قام بتقدمي التعازي لذوي الفقيدة بعد ات�صال ُه مبديرة املدر�سة".
وا�ضافت �أن "الطالبة املتوفاة كانت من املتفوقات واملتفانيات يف اداء واجباتها،
باال�صافة اىل امتالكها اخالق عالية وح�سنة ال�سلوك مع مدر�ساتها وزميالتها".
وطالبت املديرية "و�سائل االعالم اىل توخي الدقة وامل�صداقية يف نقل االخبار كونها
جزء هام من �أخالقيات املهنة ال�صحفية خدمة لل�صالح العام".
يذكر ان بع�ض و�سائل االعالم تناقلت يف وقت �سابق خربا بانتحار طالبة يف حمافظة
كربالء لالنتحار ب�سبب عدم دجولها للم�شاركة باالمتحانات الوزارية (البكالوريا)

محافظ بغداد يوجه بتسريع مشروع
ماء قضاء الحسينية
بغداد  -اجلورنال  :وجه حمافظ بغداد فالح اجلزائري بح�سم كافة متعلقات م�رشوع
ماء ق�ضاء احل�سينية للمبا�رشة بتنفيذه.
وقال مكتب اجلزائري يف بيان ان "حمافظ بغداد عقد اجتماع يف مكتبه �ضم قائممقام
ق�ضاء احل�سينية ،ومدير ماء بغداد ،واللجنة املنفذة للم�رشوع".
وا�ضاف "اكد حمافظ بغداد ،خالل االجتماع ،ب�أنه �سيتابع مراحل تنفيذ امل�رشوع ب�شكل
�شخ�صي ،م�شددا على ان "املحافظة تويل ق�ضاء احل�سينية وباقي اق�ضية العا�صمة اهمية
عالية ،ونحن م�صممون على احداث تغيري وا�سع يف اجلانب اخلدمي لهذه االق�ضية".
وتابع "نوه اجلزائري اىل وجود خطة متكاملة لإك�ساء �شوارع الق�ضاء" ،داعيا جميع
الفعاليات الر�سمية واالجتماعية اىل ت�ضافر اجلهود الكمال هذه امل�شاريع احليوية".
ووبني "تعهد حمافظ بغداد الهايل ق�ضاء احل�سينية بان حكومة بغداد �ستوا�صل اكمال
جميع امل�شاريع اخلدمية املتعلقة بال�صحة والرتبية والكهرباء والبنى التحتية بهدف
انهاء معاناة وحمرومية اهايل الق�ضاء".

جلسة طارئة في جامعة ديالى حول اطالق هتافات تمجد بالبعث
بغداد  -الجورنال

�أعلنت رئا�سة جامعة دي���اىل ،ع��ن ت�شكيل
جلنة حتقيقية يف الت�رصف "الالم�س�ؤول"
بخ�صو�ص متجيد حزب البعث املنحل عرب
هتافات لطلبة مت ن�رشها عرب مواقع التوا�صل
االجتماعي.
وقالت رئا�سة اجلامعة ،يف بيان � ،إن "كلية
القانون يف اجلامعة �شكلت جلنة حتقيقية،

كما مت ت�شكيل جلنة حتقيقية على الفور من
قبل رئا�سة اجلامعة بخ�صو�ص متجيد حزب
البعث البائد خالل حفل تخرج لكلية القانون".
و�أ�شار بيان رئا�سة اجلامعة اىل "عقد جل�سة
طارئة ملجل�س اجلامعة ا�ست�ضاف فيها مدير
ا�ستخبارات دياىل وممثل جهاز االمن الوطني
يف اجلامعة لتدار�س �صحة املقطع املن�شور
والذي مدته  15ثانية ليت�سنى لنا حما�سبة
املق�رص".

وتوعدت رئا�سة جامعة دياىل بانها "�ستتخذ
�أق�����ص��ى ال��ع��ق��وب��ات ب�����ش ��أن ه���ذه املخالفة
لتوجيهات وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ،ورداً على ذلك قام جمل�س اجلامعة
بوقفة ا�ستنكارية مع الطلبة وبالكلية نف�سها".
ودعا نائب عن حمافظة دياىل ،يف وقت �سابق
اليوم االثنني ،وزير التعليم العايل والبحث
العلمي لفتح حتقيق مع اجلهات املعنية يف
جامعة دياىل ،التي هتف فيها بع�ض الطلبة

خالل حفلة تخرج بتمجيد البعث البائد.
كما وجه وزير التعليم العايل والبحث العلمي،
ق�صي ال�سهيل ،اليوم الأثنني بفتح حتقيق
فوري مع اجلهات املعنية يف جامعة دياىل/
كلية القانون التي هتف فيها بع�ض الطلبة
خالل حفلة تخرج بتمجيد البعث البائد.
وتناقلت و�سائل التوا�صل االجتماعي مقطع
فيديو لطلبة م��ن جامعة دي��اىل يف حفلة
تخرج ،يهتفون باغاين متجد النظام ال�سابق.

األمم المتحدة تدعو إلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها
بغداد  -الجورنال

دعت املمثل اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
(يونامي) يف العراق ،اليوم� ،إىل �إجراء انتخابات
جمال�س املحافظات مبوعدها.
وذك��ر املكتب الإعالمي لع�ضو هي�أة الرئا�سة
يف الربملان ،ح�سن كرمي الكعبي� ،أن "الكعبي
ا�ستقبل اليوم مبكتبه يف بغداد ،نائب املمثل
اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة يونامي يف
العراق ،الي�س وولبول ،ورئي�س مكتب امل�ساعدة
االنتخابية� ،أمري �أرين".
وبح�سب البيان ،قال الكعبي خالل اللقاء� ،إن
"العمل وفق �رشاكة طويلة مع مكاتب االمم
املتحدة يف العراق مهم جدا ،ويجب ان ال تقت�رص
امل�ساعدة خالل فرتات حمددة كان تكون فرتة
اجراء االنتخابات" ً ،مبينا �أن "االنتخابات هي
نتاج لعمل طويل ومن امل�ؤكد ان تكون م�ساعدة
االمم
املتحدة مبا متلكه من خربات ذات جدوى لبلدنا
العراق وهنا علينا حتديد ا�سرتاتيجية لهذا الدعم
االممي".
و�أ���ض��اف الكعبي� ،أن "مفو�ضية االنتخابات
ه��ي امل�ؤ�س�سة الد�ستورية ال��وح��ي��دة املكلفة
بالأعداد واج��راء االنتخابات يف البلد ،ونحن
نثق بقدراتهم على العمل حتت اي ظرف كان
نظرا ملا ميلكونه من خربات جيدة ،ولهذا �سعينا
لتحديد موعد  16-11-2019موعدا ثابتا
لأج��راء انتخابات جمال�س املحافظات ،كونه
حق د�ستوري وقانوين وت�أجيلها فيها خمالفة
وا�ضحة" ً  ،الفتا �إىل �أن "الأمر ال
يتعلق ب����إرادات اح��زاب او غريها ،بل هو �أمر
د�ستوري يجب االلتزام به".
وفيما يتعلق بتعديل قانوين انتخابات جمال�س
املحافظات وادارة املحافظات� ،أك��د الكعبي

�سعيه �إىل "�إقرارها ب�أ�رسع وق��ت ممكن ومن
امل�ؤمل الت�صويت عليها قريبا جدا رغم وجود
من يدفع بعك�س هذا االجتاه".
وع��ن اليات الت�صويت� ،شدد الكعبي على �أن
"االتفاق مع املفو�ضية العليا كان باعتماد
البطاقة البايومرتية ح�رصا للراغبني بالت�صويت
�ضمن انتخابات جمال�س املحافظات" ً  ،مبينا

�أن��ه "لن ي�سمح لأي فئة اعتماد الية اخ��رى،
وتكرار ذات االخطاء ال�سابقة من اع��ادة فرز
لوجود �شكوك بالتزوير وانعدام
ثقة ال ميكن ان يتكرر بالعراق ،وال��ع�لاج هو
البطاقة البايومرتية".
وت��اب��ع� ،أن��ه "مت االت��ف��اق على ع��دة تو�صيات
من بينها ع��دم اج��راء اي تعديل على قانون

االنتخابات اال بعد م�ضي مدة عام كامل على
االنتخابات ،وتقليل �سن الرت�شح من  30عام اىل
 25عام" ً  ،م�شريا �إىل �أن "فئة ال�شباب يف العراق
ميثلون % 60ويجب ان يكون لهم احل�صة
االكرب يف ادارة بلدهم ومتثيل �شعبهم ،كما ان
ا��شراك ه��ذه الفئة كفيل ب��إع��ادة ثقة املواطن
باالنتخابات ".

حواجز حديدية على جسور بغداد للحد من انتحار العراقيين
بغداد  -الجورنال

مع استمرار تسجيل المدن
العراقية ارتفاع ًا كبيراً ومتسارع ًا
في معدالت االنتحار ،ال سيما
في بغداد وديالى وبابل
وذي قار ،نقلت وسائل إعالم
محلية عراقية وثيقة صادرة
عن مجلس العاصمة العراقية

وبح�سب الوثيقة ال�صادرة عن املجل�س املذكور،
ف�إن عدد عمليات االنتحار بني ال�شباب باتت
"مفزعة" ،و�أ�شار املجل�س �إىل �أنه "�سي�سعى �إىل
توثيق ه��ذه الأرق���ام والتثبت منها من خالل
خماطبة اجلهات احلكومية ذات العالقة".
و�أ�ضاف �أن �إن�شاء �سياج �أمني حمكم جلميع
اجل�سور يف حمافظة بغداد بارتفاع مرتين ملنع
حم��اوالت االنتحار فكرة جيدة حتد من ذلك،
و�ستكون جمدية �إذا نفذت بت�صميم ب�سيط وبكلفة
قليلة.
ع�ضو اللجنة الأمنية يف املجل�س� ،سعد املطلبي،
قال" :هذا القرار غريب ،ف�أمور كهذه ال تعالج

بهذه الطريقة ،وخ�صو�صا � ّأن االنتحار ال يكون
فقط عرب القفز من اجل�سور" .وتابع "�سيكون
لنا اجتماع مع رئي�س جمل�س املحافظة ملعرفة
اجلهة التي اقرتحت هذا االق�تراح ،وتفا�صيل
القرار".
و�أثار القرار لغط ًا وا�سع ًا يف ال�شارع العراقي،
كما قوبل بال�سخرية واالنتقاد والدعوات للبحث

يف �أ�سباب ت�صاعد ظاهرة االنتحار يف البالد.
وق��ال �أ�ستاذ العلوم االجتماعية يف جامعة
�صالح الدين ،برهان العلواين� ،إن "احلكومة ما
زال��ت بعيدة و�ستبقى لأنها ال تريد االع�تراف
ب�أن اجلوع والفقر واملخدرات والبطالة والأمية
والتفكك الأ��سري وف�شلها طول  16عام ًا يف
توفري بلد �آم��ن ومريح هو �سبب احلالة التي

و�صلنا �إليها اليوم".
و�أ�ضاف "هناك عدة ظواهر اجتماعية ولي�س
االنتحار فقط ،لدينا ظاهرة الإحل��اد ،وظاهرة
الهروب من املنازل ،وظاهرة تعاطي املخدرات،
وكلها ب�سبب �سوء �إدارة البالد بالفرتة املا�ضية،
والف�ساد ال��ذي ت�صدرت به �أح���زاب دينية يف
العراق" ،معتربا �أن "معاجلات الأ�سيجة خطوة

بغداد ،تتضمن قراراً بوضع
حواجز حديدية على جسور
بغداد الممتدة بين جانبي الكرخ
والرصافة.

يـومية سيــاسيــة اقتصادية منوعة

االراء المنشورة تعبر عن كتابها والتي
تندرج تحت مظلة الحرية الصحفية وال تعبر
بالضرورة عن رأي الصحيفة
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م�ضحكة من جانب ومبكية من جانب �آخر ،فهل
�سيمنعون ال�سكاكني �أو احلبال �أي�ضا؟".
وب�ّي�نّ � ّأن "عدم وج���ود ك��ف��اءات يف م��واق��ع
امل�س�ؤولية تبحث احللول الناجعة لو�ضع حد
لظاهرة االنتحار املت�صاعدة ،تعد �أم��راً مبكي ًا
على حال البالد ،والتي و�صلت �إىل مرحلة يت�سنم
فيها قيادة دفة البلد من ال يعرفون �إدارة �أب�سط
الأمور".
و�أكد � ّأن "اجلانب امل�ضحك يف ذلك ،هو �سذاجة
التفكري ببناء تلك الأ�سيجة وعدم الوقوف على
علة االنتحار" ،م�شريا �إىل � ّأن "ق�ضية االنتحار
حت��ت��اج �إىل درا���س��ة ووق���وف على �أ�سبابها
ودوافعها الرئي�سة ،حيث � ّإن احلكومة وقراراتها
وغياب �إيجاد حلول لل�شباب العاطلني من العمل
هي من �أب��رز �أ�سباب تلك الظاهرة املتف�شية
باملجتمع" .و�سخر عراقيون يف مواقع التوا�صل
االجتماعي من هذه اخلطوة ،التي عدوها مثرية
لال�ستغراب.
�دون العراقي عامر الكبي�سي ،ق��ال�" :أمانة
امل� ّ
بغداد تريد �إن�شاء �سياج �أمني بطول مرتين على
ج�سور املدينة ب�سبب ازدياد حاالت االنتحار".
وت�ساءل" :هذا حجي باهلل؟ مبكان ما تفتحون
مراكز عالج نف�سي ،وحمالت للتوعية ،تكملوها
بهذي ال�شغالت؟ لي�ش هو االنتحار ب�س من فوق
اجل�رس؟".
ع�ضو احلزب ال�شيوعي العراقي جا�سم احللفي،
ق��ال يف تغريدة على ح�سابه على "تويرت":
"بعد تفكري طويل اق�ترح امل�س�ؤولون و�ضع
�سياج عال على ج�سور بغداد للحد من حاالت
االنتحار!غابت عن بالهم الأ�سباب احلقيقة التي
تدفع �شباب العراق �إىل االنتحار ،ويف مقدمتها
الف�ساد واملحا�ص�صة و�سوء الإدارة والبطالة
التي �أنتجت الي�أ�س والإحباط وفقدان الأمل".
كذلك قال مواطن �آخر يدعى ع�صام زمي �صالح:
"ال يوجد داعي لل�سياج (� )...إذا وفرتوا للمواطن
ما يحتاجه يف حياته اليومية فال ينتحر".
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