
ت�شهد حمافظة دياىل حملة اعمار وتبليط عدد من ال�شوارع 
املدن  اىل مراكز  اق�شية ونواحي املحافظة باال�شافة  يف 
با�رشاف ومتابعة من قبل احلكومة املحلية وعدد من نواب 

املحافظة.
التميمي م�شاركته يف اجتماع  واعلن حمافظ دياىل مثنى 
رئي�س  برئا�شة  املحافظات  بني  للتن�شيق  العليا  الهيئة 
الوزراء عادل عبداملهدي لبحث ملف الطاقة الكهربائية يف 
املحافظات كافة مايتعلق باالنتاج والتوزيع واال�شتهالك 
جانب  اىل   ، الالزمة  واملقرتحات  واحللول  واالحتياجات 
وعالقات  للمحافظات  املالية  التخ�شي�شات  مو�شوع 

احلكومات املحلية مع االجهزة الرقابية االحتادية . 
وقال التميمي يف بيان ملكتبه االعالمي انه " عقب انتهاء 
االجتماع مت مناق�شة العديد من امل�شاكل التي تعاين منها 
منها  خا�شة  دياىل  وحمافظة  عامة  ب�شورة  املحافظات 
انه توجه مبا�رشة  الالزمة لال�شتثمار، مبينا  البيئة  توفري 
االأفرع  من  عدد  تبليط  على  لالإ�رشاف  وذلك  املحافظة  اىل 

يف حي "امل�شطفى" و�شط ق�شاء بعقوبة .
واثنى اال�شتاذ التميمي على اجلهود التي يقدمها العاملون 
يف امل�رشوع، موجها بامتام العمل وفق املوا�شفات واملدة 
من  بعدد  جولته  خالل  املحافظ  والتقى  املحددة.  الزمنية 
التي يعانون  املواطنني وا�شتمع اىل متطلباتهم وامل�شاكل 
موجها  تواجههم  التي  املعوقات  اىل  باالإ�شافة  منها، 

الدوائر ذات العالقة على تذليلها بال�رشعة املمكنة.
من جهته النائب وع�شو جلنة جلنة الطاقة النيابية اال�شتاذ 
املحافظة  يف  امل�شاريع  يتابع  االخر  فهو  التميمي  همام 
ويتفقد املواطنني، واعلن مكتب التميمي ا�رشافه على تبليط 
العبارة  ال�شوارع يف منطقة حد مك�رش يف ناحية  عدد من 
التابعة لق�شاء بعقوبة، م�شددا على اجلهات املنفذة االلتزام 

باملوا�شفات املطلوبة و�رشعة التنفيذ.

ديالى.. تبليط عدد من الشوارع باشراف المحافظ والنائب التميمي
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بغداد – سعد المندالوي

»الجورنال« تنشر ضوابط التقديم على مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد
نائب يطالب باعتبار المعتقلين لدى 

"داعش" شهداء

التربية تضع الية احتساب درجة مادة العلوم
 لطلبة مدارس المتميزين

تحذيرات من استهداف عربات نقل مواد
 ملوثة ويكشف عن مخالفة

طالب نائب رئي�س جلنة االمن والدفاع النيابية عن حمافظة نينوى نايف ال�شمري، 
باعتبارهم  وح�شمه  "داع�س"  لدى  واملعتقلني  "املغدورين"  مللف  فورية  مبعاجلة 
عن  احلكومة  "تن�شل"  من  م�شتغربا  ال�شهداء،  م�شتحقات  كل  ومنحهم  �شهداء 

م�شوؤولياتها جتاه هذا امللف.
ومهم�شة  ومهملة  منكوبة  نينوى  حمافظة  ان  نقول  حني  "اننا  ال�شمري،  وق��ال 
هذا  ون�شتغرب  املحافظة،  تعي�شه  واقع  اال  والن�شف  باحلرف  مانقول  نعني  فاننا 
ومعاجلات  حلوال  تنتظر  والتي  ملفاتها  كل  اهمال  يف  والتعمد  الوا�شح  التهمي�س 
�رشيعة والحتتمل مزيدا من التاأخري"، مبينا انه "على الرغم من خماطباتنا العديدة 
ومنا�شداتنا اال اننا مل جند اي حترك حقيقي وملمو�س على ار�س الواقع على الرغم 

من مرور عامني على حترير املحافظة".
واكد ال�شمري، ان "التق�شري احلكومي مل يكن يف عدم متابعة هذا املو�شوع فقط بل 
الظروف  الذين يعانون ا�شعب  ال�شحايا  بالتن�شل من م�شوؤلياتها جتاه ذوي هوؤالء 
مو�شوعهم  يف  احلكومة  بت  "�رشورة  على  م�شددا  يعيلهم"،  كان  من  فقدان  ب�شبب 
وال  القانون  ين�شفهم  مل  الذين  ال�شهداء  م�شتحقات  ذويهم  ومنح  �شهداء  واعتبارهم 

احلكومة نظرت اليهم بعني الرحمة و�شنت قوانني ا�شتثنائية خا�شة بهم".

اأعلنت وزارة الرتبية، عن احت�شاب درجة مادة العلوم بعد جمع درجات مواد االحياء 
والكيمياء والفيزياء وتق�شيمها على ثالثة بالن�شبة للمنقولني من مدار�س املتميزين.

وقالت الوزارة يف بيان اإنه مت "ا�شدار املديرية العامة للتقومي واالأمتحانات تو�شيحًا 
ب�شاأن اآلية احت�شاب درجة مادة العلوم للمنقولني من مدار�س املتميزين اىل نظرياتها 
يف التعليم العام للمديريات العامة للرتبية يف املحافظات كافة عدا اقليم كرد�شتان".
واأ�شافت اأن ذلك �شيتم "عن طريق جمع مواد اآنفة الذكر وتق�شيمها على ثالثة وعلى 

ا�شا�شها يعترب الطالب ناجح او مكمل يف ذات املادة".

ك�شف ع�شو جلنة ال�شحة والبيئة الربملانية جواد املو�شوي، عن وجود خمالفة قانونية 
بغداد،  اطراف  يف  النووية  للمقربة  ا�شعاعية  مبواد  ملوثة  ومواد  خملفات  نقل  ب�شاأن 

حمذرا من ا�شتهداف عربات نقل تلك اال�شعاعات من "االرهابيني" وانت�شار التلوث.
وقال املو�شوي، اإن موافقات ر�شمية �شدرت بنقل خملفات ومواد ملوثة مبواد ا�شعاعية 
اىل املقربة النووية يف منطقة التويثة باطراف العا�شمة"، مبينا ان "اللجنة اعرت�شت 
على عملية النقل لعدة ا�شباب اولها ان عملية النقل من الب�رشة لالنبار ومن االنبار اىل 
بغداد هي عملية خطرة من عدة نواحي، واالجراءات املتبعة من احلكومات املحلية ملنع 
انت�شار اال�شعاعات النووية خالل عملية النقل غري كافية مما يوؤدي اىل تعر�س بع�س 

النا�س لتاأثريات اال�شعاعات باملناطق التي متر بها تلك ال�شحنات".
لدينا  والتي  املخلفات  تلك  لنقل  بالكلف  يرتبط  االآخر  "االأمر  اأن  املو�شوي،  واأ�شاف 
عليها عدة مالحظات، واي�شا وجود اعرتا�شات من بع�س اهايل العا�شمة على عملية 
النقل وال نعلم ماهي اال�شباب لعدم وجود اكرث من مقربة للنفايات امل�شعة يف عدد من 

املحافظات مبا ي�شمن عدم انتقالها مل�شافات طويلة اىل مقابر حمددة".

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

بالضرورة عن رأي الصحيفة

بعدم  الربملان  يف  الطاقة  جلنة  ت�رشيحات  لكن 
وجود اية خطط جدية من قبل وزارة الكهرباء حلل 
ان  اىل  بو�شوح  ت�شري  الكهربائية  الطاقة  م�شكلة 
ال�شيف  هذا  يف  �شتتجدد  العراقي  ال�شعب  معاناة 
وماهي  امل�شكلة  هذه  اىل  املواطنون  ينظر  ..فكيف 

احللول الالزمة لها من وجهة نظر املخت�شني ؟!
لن يتغري احلال !!

ال�رشوري  من  ان   ": ح�شني  ماجد  امل��واط��ن  ي��رى 
الق�شاء على الف�شاد االداري يف الدوائر اوال لتتمكن 
الكهرباء  وزارة  يف  وخا�شة  العمل  من  ال�رشكات 
تتعر�س  العراق  يف  العمل  حتاول  �رشكة  اية  الن   ،
دفع  عليها  ويتوجب  �شيا�شية  كتل  من  للم�شاومة 
خ�شخ�شة  عملية  ان   ": اىل  م�شريا   ،  " ع��م��والت 
الكهرباء هي احلل الزمة الكهرباء لكن ال�رشكة التي 
قد  وبالتايل  الفكرة  ف�شلت  لذا   ، فا�شدة  ذلك  تولت 

يقود التعاقد مع �رشكة �شيمن�س اىل نتائج اأف�شل ".
ميتلك  العراق  ان  فيوؤكد  طالب  م�شتاق  املواطن  اما 
النظيفة  للطاقة  م�شدر  اك��رب   2003 ع��ام  منذ 
اىل  النحتاج  فنحن  ال�شم�س،  حرارة  وهي  املتجددة 
يتحقق  لن  وهذا   ، حقيقي  عمل  اىل  بل  غاز  او  نفط 
على  والتناف�س  بالف�شاد  احلكومة  ان�شغال  ظل  يف 

املنا�شب ..
العراق  ان  الفهد فريى  االقت�شادي عالء  اما اخلبري 
قطاع  لكن   ، اال�شتثمارات  ميتلك كل مقومات جلب 
هدر  فهنالك  �شحيح  ب�شكل  ادارت��ه  تتم  مل  الطاقة 
على  االحزاب  و�شيطرة  اداري  ف�شاد  مع  و�شائعات 
وزارة الكهرباء وعدم وجود تن�شيق مع وزارة النفط 

او بنى حتتية لتنفيذ امل�شاريع ..
ودعا الفهد اىل مكافحة املافيات والف�شاد اذا كانت 

احلكومة جادة بحل ملف الكهرباء .
بدائل ..ومعاناة

 ، ال�شكنية  املناطق  ي�شوه  ب�شكل  مت�شابكة  اأ�شالكها 
الوحيد  احلل  لكنها   ، ال�شكان  يزعج  �شوتها  وهدير 
لكي ينعم العراقيني بالتيار الكهربائي عند انقطاع 
التي  االهلية  املولدات(   ( ..انها  الوطنية  الكهرباء 

حتولت اىل ظاهرة يف عموم البالد ، وحتول بع�س 
الميكن  ال��ذي  ال�شيء  الأن��ه��ا  اأث��ري��اء  اىل  مالكيها 
خالل  خا�شة  للمواطن  بالن�شبة  عنه  اال�شتغناء 
تتجدد  الكهرباء  اأزم��ة  وان  �شيما   ، ال�شيف  ف�شل 
ايجاد  عن  عاجزة  الكهرباء  ووزارة  ع��ام  كل  يف 
حال  كونها  من  الرغم  ،على  ..لكنها  لها  جذري  حل 
للمواطن ، لكنها اأي�شا م�شدر معاناة جديدة له ، اذ 
املواطن  يرهق  رمبا  ب�شكل  اأ�شحابها  فيها  يتحكم 
ال�شاعات  طوال  الكهرباء  بتزويد  اليلتزم  فبع�شهم 
نق�س  او  فيها  بوجود عطل  اأويتذرع  لذلك  املحددة 
املواطنني من  ليحرم  بالوقود  له  الدولة  يف جتهيز 
البديل الوحيد لنعمة الكهرباء .. يرى املواطن عدنان 
ا�شاءة  من  فيها  مبا  امل��ول��دات  ظاهرة  ان  �شلمان 
ل�شمعتنا كبلد ميتلك املوارد النفطية التي تغنيه عن 

اللجوء اىل مثل هذه احللول ، ف�شال عن ت�شويه املدن 
تبقى  انها  اال   ، احيانا  مميتة  حوادث  يف  والت�شبب 

بديال ي�شد حاجة املواطن اىل الكهرباء . 
وقد متكنت املولدات من �شد فراغ الكهرباء الوطنية 
طوال اليوم بعد تخ�شي�س خط ي�شمى ) اخلط الذهبي 
 24 خالل  بالكهرباء  املواطن  جتهيز  على  يعمل   )
الف   20-30 مابني  ت��رتاوح  مبالغ  مقابل  �شاعة 
دينار لالأمبري الواحد وح�شب املناطق ال�شكنية ، اما 
اخلط  على  حت�شل  مناطق  فهنالك  املحافظات  يف 
ذاته مقابل 10 اآالف دينار ، اما اخلط العادي في�شل 
تتذبذب  بينما   ، دينار  اآالف   5 اىل  املحافظات  يف 
ا�شعاره يف بغداد ح�شب طبيعة املنطقة ال�شكنية لكنه 

اليهبط اىل اأقل من 7 اآالف دينار .
الأنها  للمواطن  متاعب  من  العملية  هذه  والتخلو 

تعامله  وا�شلوب  املولدة  �شاحب  مزاج  على  تعتمد 
احيانا  املولدة  ت�شغيل  يتجاهل  فقد  املواطنني  مع 
بحجة ا�شتغراقه يف النوم اومغادرة حجرة الت�شغيل 

تاركا املواطن ينتظر .
موؤكدا  ال���راأي  ه��ذا  غيالن  �شامي  امل��واط��ن  وي��وؤي��د 
املولدات  اغلب  ان  و  امل��واط��ن  �شد  ت��واط��وؤ  وج��ود 
متنفذة  اح��زاب  يف  م�شوؤولني  او  لتجاركبار  تعود 
�شبك  يف  كهواء  املواطنني  �شكاوى  ت�شبح  .وهكذا 
..من جهة اخرى ، ي�شكو ا�شحاب املولدات من عدم 
املحافظات  وجمال�س  املحلية  املجال�س  تعاون 
اىل  حاجتهم  او  مولداتهم  عطل  حالة  يف  معهم 
ب�شوتها  املواطن  التزعج  كامتة  حديثة  مولدات 
املحلية  املجال�س  ام��ا   ، لالأقربني  توزيعها  مت  اذ 
ب�شعر  وتبيعه  للوقود  املقررة  بالت�شعرية  فالتلتزم 

 / العبيدي  – ح�شب عالء  املولدات  اعلى ال�شحاب 
�شاحب مولدة – حتى يف حالة توزيعه جمانا من 
قبل الدولة ، م�شريا اىل �رشورة اطفاء املولدة احيانا 
خالل �شاعات احلر ال�شديد يف ال�شيف حلمايتها من 
العطل ، لكن هذا يغ�شب املواطن فيلقي باللوم على 
" ر�شوى  لدفع  احيانا  الذي ي�شطر  املولدة  �شاحب 
الوقود يف حالة تاخري تزويده به  " للح�شول على 
، موؤكدا ت�شلم ا�شحاب مولدات وهمية ح�شتهم من 

الوقود دون اأية رقابة او ح�شاب ..
با�شم  الر�شمي  الناطق  علق   ، ما�شبق  على  تعقيبا 
ال��وزارة  تعمل   : بقوله  جهاد  عا�شم  النفط  وزارة 
املحلية  احل��اج��ة  يغطي  مب��ا  ال��وق��ود  توفري  على 
وحاجة   ، الكهربائية  ال��ط��اق��ة  توليد  ملحطات 
واملعامل  وامل�شانع  اخلدمية  وال��دوائ��ر  ال���وزارات 
 . عامة  ب�شورة  واملواطنني  النازحني  وخميمات 
وفق  االإطار  هذا  يف  خططها  بتنفيذ  الوزارة  وتقوم 
مع  بالتن�شيق  احتياجاتهم  لتاأمني  تعتمدها  اآليات 
اجلهات املعنية. حيث تقوم الوزارة بتجهيز حمطات 
الوقود  اأنواع  االلتارمن  الكهربائية مباليني  الطاقة 
منها " النفط اخلام ، والنفط االأ�شود ، والكاز، والغاز 
يف  االأهلية  املولدات  بتجهيز  تقوم  كذلك   ، اجلاف 
الكاز  االلتار من مادة  واملحافظات مباليني  بغداد 
يوميًا وفق ح�ش�س �شهرية ، تزداد مع زيادة حجم 
تقوم  االأهلية  امل��ول��دات  ب��ان  علما   ... اال�شتهالك 
�شاعة   12 عن  اليقل  مبا  املواطنني  حاجة  بتلبية 
ا�شتمرار  على  ال��وزارة  حر�س  جهاد  واكد    . باليوم 
دعم  اجل  من  الكاز  بوقود  االأهلية  املولدات  جتهيز 
املنظومة الوطنية للطاقة الكهربائية ، و�شد النق�س 
احلا�شل يف جتهيز املواطنني من الطاقة الكهربائية 
الفهد  االقت�شادي عالء  يعود اخلبري   ، املقابل  . يف 
حل  عن  تبث  تكن  مل  الكهرباء  وزارة  ان   ": ليوؤكد 
حقيقي وجذري يف ال�شابق بل عن حلول ترقيعية ، 
اما االآن ، فهي مطالبة وبعد زوال حجة �شوء الظرف 
املوثوق  العاملية  ال�رشكات  مع  بالتعاون   ، االمني 
حلل  احلكومي،  والروتني  الف�شاد  عقبات  وازالة  بها 
ازمة الكهرباء وا�شتمتاع املواطنني العراقيني بتيار 

كهربائي م�شتمر و�شيف خال من املعاناة .

انقطاع التيار الكهربائي .. عالمة فارقة في الصيف العراقي
بغداد - متابعة

التقدمي  �شوابط  ع��ن  »اجل��ورن��ال«  �شحيفة  تن�رش 
للعام  بغداد  املتميزين وثانويات كلية  على مدار�س 
العالقات  مدير  وق��ال   .2019-2020 الدرا�شي 
حممد  فرا�س  الرتبية  وزارة  يف  واالإع���الم  العامة 
املتميزين  مدار�س  على  "التقدمي  ان  بيان  يف  ح�شن 
املوافق  االربعاء  يوم  يبداأ  بغداد  كلية  وثانويات 
ال��دوام  نهاية  يف  وينتهي  املقبل  مت��وز  من  ال�17 
الر�شمي ليوم اخلمي�س املوافق االول من اب املقبل". 
واالأهلي  العام  للتعليم  العام  املدير  اكد  جانبه،  من 
واالأجنبي يف الوزارة علي حميد خملف ان "ال�شوابط 
تن�س على ان ال يقل معدل الطالب الراغب بالتقدمي 
عن  بغداد  كلية  وثانويات  املتميزين  مدار�س  اىل 

 475 و)  امل�شلمني  للطلبة  بالن�شبة  درجة   )570(
اىل  م�شريا  امل�شلمني"،  غري  للطلبة  بالن�شبة  درجة   )
املتو�شط  والثالث  والثاين  االول  ال�شف  "طلبة  ان 
باللغة  درا�شتهم  لكون  البقاء  معدل  م��ن  يعفون 
 ، الفيزياء   ، الكيمياء   ( العلمية  للمواد  االنكليزية 
لطلبة  البقاء  معدل  ويكون  الريا�شيات(   ، االحياء 
 )75%( العلمي  وال�شاد�س  واخلام�س  الرابع  ال�شف 
كلية  ثانوية  يف   )70% و)  املتميزين  مدار�س  يف 
للقبول  املتقدم  "الطالب  ان  خملف  وتابع   ." بغداد 
يف  حت�شيلي  واختبار  ال��ذك��اء  يف  اختبارا  ي��وؤدي 
املواد ) اللغة العربية ، اللغة االنكليزية ، الريا�شيات 
، العلوم ( من مواد ال�شف ال�شاد�س االبتدائي، وجتري 
االختبارات للطلبة املتقدمني يف ال�شاعة التا�شعة من 
�شباح يوم االحد املوافق ال�18 من اب املقبل حيث 

الطالب  اليها  قدم  التي  املدر�شة  يف  االختبار  يكون 
ويبداأ امتحان الذكاء اواًل ومن ثم اختبار التح�شيلي 
مع  دقيقة   30 ملدة  ملدة  ا�شرتاحة  بينهما  ويف�شل 
التقيد بال�شقف الزمني لكليهما". وبني خملف "يكون 
التقدمي للقبول اىل مدار�س املتميزين وثانويات كلية 
اجلغرافية  للرقعة  وفقًا  بغداد  حمافظة  يف  بغداد 
اخرى  مدر�شة  اىل  النقل  لهم  واليحق  الطالب  ل�شكن 
مع اخذ تعهد خطي من اولياء االمور لقبول ابنائهم 
اىل  الف��ت��ا  للثانية"،  اال�شتيعابية  للطاقة  وف��ق��ًا 
املتميزين  مدار�س  يف  للقبول  التقدمي  "يكون  انه 
باملحافظات والقبول فيها وفقًا للطاقة اال�شتيعابية 
اخرى".  مدر�شة  اىل  بالنقل  لهم  واليحق  للمدر�شة 
االبتدائية  املرحلة  "الطلبة امل�رشعني يف  ان  واكدت 
احلا�شلني على معدل اليقل عن )%75( يقبلون يف 

االمتحانات العامة للمرحلة االبتدائية/ الدور الثاين 
يف مدار�س املتميزين وثانويات كلية بغداد ا�شتثناًء 
اختبار  اىل  اخل�شوع  ومن  اال�شتيعابية  الطاقة  من 
الذكاء والتح�شيلي اخلا�س بالتقدمي للقبول يف هذه 
عن  باالعالن  املدار�س  "ادارات  مطالبا  املدار�س، 
انه  وبني  بذلك".  التام  والتقيد  اال�شتيعابية  الطاقة 
"يحق خلريجي الدرا�شة االبتدائية يف اقليم كرد�شتان 
التقدمي اىل تلك املدار�س وح�شب ال�شوابط، كما يحق 
ال��دول  من  القادمني  االبتدائية  الدرا�شة  خلريجي 
املدار�س وح�شب  تلك  اىل  التقدمي  واالجنبية  العربية 
يف  االختبارات  فح�س  مركز  يكون  حيث  ال�شوابط، 
بناية مركز فح�س الدرا�شة املتو�شطة الكرخ م�شوؤواًل 
يف  للقبول  املتقدمني  الطلبة  اختبارات  فح�س  عن 

مدار�س املتميزين وثانوية كلية بغداد".

بغداد - الجورنال

في الصيف الفائت ، تسببت 

شحة الكهرباء في زيادة نقمة 

االهالي على الحكومة وبانطالق 

تظاهرات عنيفة في الجنوب 

، وبعد ان تم ابرام صفقات 

مع شركتي سيمنز االلمانية 

وجنرال الكتريك االمريكية 

لتطوير شبكة الكهرباء العراقية 

بشكل كامل ، داعب االمل 

المواطنين بقضاء صيف رائق 

يخلو من متاعب انقطاع التيار 
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