
 نفت وزارة التخطيط، اإ�ص��دار ا�ص��تمارة خا�ص��ة حل�رص 
اخلريجني، حمذرة املواطنني من مغبة التعامل مع مثل 

تلك اال�صتمارات.
وق��ال املتح��دث الر�ص��مي با�ص��م ال��وزارة عب��د الزهرة 
الهن��داوي يف بيان، اإن "ال��وزارة مل تقوم بالتعاون مع 
اي جهة حكومية او غري حكومية باإ�ص��دار اي ا�صتمارة 
خا�ص��ة بح���رص اخلريج��ني العاطل��ني ع��ن العم��ل يف 
العراق". واأ�ص��اف املتحدث الر�صمي، "نحذر املواطنني 
من مغبة التعامل مع مثل هذه اال�صتمارات ال�صيما انها 
تت�ص��من معلومات تف�صيلية عن اال�صخا�ص مثل اال�صم 
الكامل وعنوان ال�صكن ورقم الهاتف والربيد االلكرتوين 
.. ال��خ". وتابع الهن��داوي، اأن "الوزارة مل تقم باإ�ص��دار 
مثل هذه اال�ص��تمارة، ولو كانت ا�صدرتها كان ميكن ان 

تن�رص عرب و�صائل االعالم املختلفة".
ودعا، املواطنني اىل "زيارة املوقع االلكرتوين الر�صمي 
ل��وزارة التخطيط به��دف التاأكد من �ص��حة املعلومات 

قبل التعامل معها".

اأعلن��ت وزارة الكهرباء، عن اطف��اء الطاقة لعدد من 
املحالت يف الكرخ، الإغرا�ص ال�صيانة.

وقال��ت ال��وزارة يف بي��ان ، ان "املديري��ة العام��ة 
لتوزي��ع كهرب��اء الك��رخ، وبالتن�ص��يق م��ع �رصك��ة 
�ص��نايدر امل�رصف��ة على م���رصوع تاأهي��ل املحطات 
الثانوي��ة، �ص��تقوم باإطف��اء املحط��ات الثانوية من 
ال�ص��اعة ال�ص��ابعة �ص��باحًا لغاية ال�ص��اعة ال�صابعة 

م�صاًء".
واأ�ص��اف البيان، اأن "املحالت امل�ص��مولة باالإطفاء 
العامري��ة  حمط��ة  ه��ي  االول  ت�رصي��ن   25 للي��وم 
م�صنع بغداد الإنتاج الغازات الطبية – ق�صم االنارة 

للمحالت ) 628، 630، 632،634، 638)"
وتاب��ع، اأن "املحالت امل�ص��مولة باالإطف��اء ليوم غد 
26 ت�رصين االول ملحطة العامرية – حمطة جماري 
العامري��ة – حمط��ة جم��اري اخل���رصاء – خم��ازن 
938-  626-632-634-( م��ن  كل  حط��ني 

.")639
وبني، اأن "االطفاء �ص��يكون اي�ص��ا ملحطة الر�صالة، 
البوعيث��ة – ع��رب جب��ور – 5 دومن للمحل��ة 846 

وذلك يومي 24 و25 ت�رصين االول".
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ه��ذا هو ح��ال معظ��م املدار���ص يف الع��راق حيث قلة 
االأبنية املدر�صية جعلت الطالب يح�رصون مع بع�صهم 
بطريقة غري �صليمة وت�صل اأعدادهم اىل فوق اخلم�صني 
يف ال�صف الواحد ويت�ص��اركون يف املقاعد ويت�صايق 
احده��م م��ن االآخر حت��ى ي�ص��قط االق��رب اىل احلافة ، 
ه��ذا باالإ�ص��افة اىل تغي��ري املدار���ص ب�ص��بب تعر���ص 
الكث��ري منه��ا اىل اأعمال اإرهابية فت�ص��طر الرتبية اىل 
نقل الطالب ملدر�ص��ة اخرى جديدة وهذا ينعك�ص على 
امل�ص��توى التعليمي والنف�ص��ي للطالب ..قل��ة البنايات 
املدر�ص��ية ق��ادت اىل دم��ج ع��دة مدار���ص يف بناي��ة 
واحدة، فال ي�ص��تغرب اال�صتاذ را�ص��ي من مدر�صة اربد   
م��ن وج��ود ) املدار�ص الثالثية (  حيث تتقا�ص��م ثالث 
مدار���ص ابتدائي��ة �ص��اعات النهار )الق�ص��ري( مع زخم 
هائ��ل يف زي��ادة الطلبة املبتدئني، وهنا ن�ص��تطيع اأن 
ن�ص��تخل�ص النتائج التعليمية ال�ص��يئة )له��ذه الظاهرة 
املوؤ�ص��فة( فتعدد املدار�ص يف بناي��ة واحدة يعني قلة 
�ص��اعات التعليم املخ�ص�ص��ة لها، وبدال م��ن اأن تكون 
اربع او خم�ص �صاعات �صتتقل�ص اىل ثالث او اأقل وهذا 
يعني قلة مدة احل�صة و�صعوبة تو�صيل املادة خا�صة 
اذا عرفن��ا ان ال�ص��ف الواحد قد ي�ص��تمل على اكرث من 
�صتني طالبا مبتدئا، وهذا يعني بالنتيجة ر�صوب عدد 
كبري من الطالب ال�ص��غار يف �صفوفهم االبتدائية ، اأو 
جلوء معلميهم اىل اإحلاقهم ب�صفوف اأعلى من دون اأن 
يكونوا اأهال لذلك ما يوؤدي بالنتيجة اىل )اأمية مقنعة( 
اأي ان الطالب قد ي�ص��ل اىل ال�صف اخلام�ص االبتدائي 
م��ن دون ان يك��ون عارف��ا باللغة )كتابة وق��راءة( او 
الريا�ص��يات او غريها من املواد التدري�ص��ية، ما يدفع 
به اىل الهروب والت�رصب من الدرا�ص��ة حتت �صغط عدم 

الفهم و�صعف اال�صا�ص التعليمي.
بالرتمي��م  �ص��ملت  الت��ي  املدار���ص  بع���ص  هن��اك  و 
الإ�ص��الحها وال�ص��تيعاب الع��دد املتزايد م��ن الطالب 
الفن��ار  ، حي��ث تق��ول املعلم��ة �صو�ص��ن يف مدر�ص��ة 
ب��اأن بع���ص الرتميمات التي �ص��ملت بع���ص املدار�ص 
اقت���رصت على  ط��الء للج��دران اخلارجي��ة كمنظر ال 
غري وهذا يعني ان تلك االعمال ال متت للرتميم ب�ص��لة 
فال�صفوف املت�رصرة على حالها مل ي�صملها اي ترميم 

او �ص��يانة او زي��ادة . واحل��ل ع��رب تو�ص��يع  املدار�ص 
خا�ص��ة بعد ان ا�ص��بح مو�ص��وع بناء مدر�ص��ة اخرى 
ام��را بعي��د املنال والبديل هو بناء �ص��فوف ا�ص��افية 

ملواجهة زيادة اعداد الطالب الوافدين اىل املدر�صة.
مطالب��ات باال�ص��تثمار م��ن قب��ل بع���ص املواطن��ني 
واأولياء االأمور اأّذ طالبوا احلكومة واجلهات املخت�صة 
بحل م�صكلة االأبنية املدر�صية عرب اال�صتثمار ويف هذا 
املو�صوع اأو�صح االأ�صتاذ ريتاج م�صوؤول العالقات يف 
هياأة ا�صتثمار بغداد باأن هناك مقرتحات واأفكاراً حول 
ا�ص��تثمار قط��اع الرتبية عرب اإن�ص��اء مدار�ص منوذجية 
وحديثة عن طريق طرحها لال�ص��تثمار ، واأ�ص��اف باأن 
الهي��اأة م�ص��تعدة لتق��دمي العرو�ص اخلا�ص��ة باالأبنية 
املدر�ص��ية عندم��ا تتوفر املطالبات باال�ص��تثمار. كما 
اأ�ص��ار اىل ان ق�ص��ية ا�ص��تثمار املدار���ص قد اأ�ص��بحت 
اأمراً اعتياديا خ�صو�ص��ا بعد انت�ص��ار املدار�ص االأهلية 
ولكن ما يعيق ا�صتثمار هذا اجلانب هو التن�صيق �صمن 
ال�صياقات مع اجلانب الرتبوي و�صعوبة احل�صول على 
االأرا�صي املخ�ص�صة للبناء،وامل�صاألة تتعقد وتت�صابك 
م��ع تزاي��د مدار���ص الط��ني ومدار���ص )الكرافان��ات( 

م��ع الظروف االمني��ة ال�ص��ابقة والتي اأثاره��ا مل تزل 
�صاخ�ص��ة مع ه��روب الكثري م��ن العوائل من �ص��كنهم 
االأ�ص��لي بعد جنون العنف والتهجري وان�ص��م اأبناوؤهم 
اىل املدار���ص الت��ي �ص��كنوا بالق��رب منه��ا م��ا فاق��م 
الو�صع. كرمي اب لثالثة طالب يجد ان احلظ قد حالف 
اطفال��ه يف ان وج��دوا بناًء يدر�ص��ون داخل��ه بدال من 
الطني والكرفان ، ويعتقد ك��رمي باأن املدار�ص االأهلية 
رمبا �ص��تحل جزءا من امل�ص��كلة و�ص��تخفف من الزخم 

الذي يح�صل يف املدار�ص ويوفر ابنية جديدة .
يذكر باأن االأ�ص��باب الرئي�ص��ية الأزمة االبنية املدر�صية 
تع��ود اىل ان خ��الل 3 عق��ود م�ص��ت، اأّذ مل ت�ص��مل  اي 
مدر�ص��ة بالرتمي��م وكذل��ك مل ت��ن من��ذ 1985 غ��ري    
85 مدر�ص��ة ال غري وتوقف العمل حتى بنيت  بع�ص 
املدار���ص ب�ص��نة 2000 ومعظمه��ا �ص��قطت ومل تع��د 
�ص��احلة للدرا�ص��ة .كما يوعز املدير الع��ام باأن  زيادة 
العدد ال�صكاين كانت اأحد  االأ�صباب االأخرى وخ�صو�صا 
ان ه��ذه الزي��ادة  مل يواكبها زي��ادة املدار�ص ، كما ان 
م�ص��كلة االأبني��ة املدر�ص��ية ق��د تفاقمت عل��ى الوزارة 

ب�صبب انها مل تكن  امل�صوؤولة عن البناء.

أصبح حلم الشاب في العراق ..

الزواج من المرأة التي يحب.. من "ثامن" المستحيالت!
 الي��وم وم��ع املغاالة يف طلب��ات العوائل والفتيات و�ص��يق 
�ص��بل العي�ص يف املقابل والتحديات التي يواجهها ال�ص��باب 
يف ه��ذه الب��الد املحتدم��ة والتي ن�ص��طر فيه��ا اأحيانا اىل 
اتب��اع �ص��لوك الغ��اب حت��ى ن�ص��تمر يف العي���ص ..مل تك��ن 
ه��ذه املغ��االة يف املهور موجودة �ص��ابقا ولي�ص��ت هي من 
و�ص��ايا الدين االإ�ص��المي الذي حر�ص قدر االإمكان على ان 
تك��ون العائالت رحيمة يف طلباتها مقدرة ظروف ال�ص��باب 
واإمكانياته��م املح��دودة املنا�ص��بة الأعمارهم ك�ص��باب يف 
مقتب��ل احلي��اة ويف ربي��ع العم��ر ..واذ رجعن��ا اىل املعايري 
املطلوب توفرها يف ال�ص��اب املنا�صب جندها ال تبتعد غالبا 
ع��ن االأمكانية املادية العالية واملركز االأجتماعي املرموق 

ومن بعد ذلك تاأتي اأهمية ال�صلوك احل�صن واالأخالق الرفيعة 
.. األي���ص ه��ذا اخت��الل يف منظوم��ة االخ��الق املجتمعي��ة ؟ 
والتطل��ع بنظرة �ص��طحية نحو االآخرين ؟ وبع��د هذه الدوامة 
م��ن النفاق االأجتماعي تبقى اأحالم ال�ص��باب بحياة  زوجية 
برفقة املراأة التي يحبونها حبي�صة �صدورهم وك�صياط النار 

التي جتلدهم يف كل ذكرى وكل دقة قلب.
هذه بع�ص املعايري االأجتماعية الأختيار الزوج املنا�صب:-

دعا النبي - �صلى اهلل عليه و�صلم - اإىل تزويج الفتاة للزوج 
املنا�ص��ب وجعل " ح�ص��ن اخللق " اأول �ص��فة ال بد ان تتوافر 
يف الزوج حتى يح�صن معاملتها ويربي اأبناءه على الطريقة 
االإ�ص��المية . قال ر�صول اهلل - عليه ال�صالة وال�صالم - :" اإذا 
جاءكم من تر�ص��ون دين��ه وخلقه فزوج��وه اإال تفعلوه تكن 
فتن��ة يف االأر���ص وف�ص��اد كب��ري " ويف احلديث االآخ��ر : " يا 

مع�رص ال�صباب من ا�صتطاع منكم الباءة فليتزوج فاإنه اأغ�ص 
للب�رص واأح�صن للفرج ، ومن مل ي�صتطع فعليه بال�صوم فاإنه 

له وجاء " . 
اأول املعاي��ري االإجتماعية للزوج املنا�ص��ب هي: العمر : ال بد 
اأن يك��ون هناك تواف��ق بني عمر الرجل وامل��راأة لالرتباط ، 
حيث ت�ص��ري الدرا�ص��ات عدم وجود عمر حمدد لالإرتباط لكن 
يف�ص��ل اأن يك��ون الفارق ب��ني الزوجني من 4 - 8 �ص��نوات 
كحد اأق�ص��ى ل�ص��مان جناح العالق��ة الزوجية ، حيث اأ�ص��ار 
املخت�ص��ون بان العمر املت�ص��اوي قد يحدث م�صاكل زوجية 

فيما بعد .
 االأخ��الق : وه��و معي��ار اأ�صا�ص��ي لقبول االإرتب��اط من رجل 
مع��ني ف��ال ب��د اأن يك��ون ملتزم��ًا بقي��ود ال�رصع اأن ي�ص��لي 

وي�صوم ويبتعد عن الفواح�ص ما ظهر منها وما بطن .

التعلي��م : اأن يك��ون هناك ق��رب يف امل�ص��توى التعليمي ، اإذ 
يف�صل اأن ترتبط مبن يكافئها يف تعليمها اإذا كانت جامعية 
فاالأجدر اأن تاأخذ من م�صتواها العلمي وال يحبذ وجود فارق 
يف التعلي��م بينهم��ا الخت��الف الثقاف��ة وح��دوث فجوة يف 
م�ص��توى التفكري ، كما يجب اأن تتحا�صى الفتاة ذات التعليم 
العايل من يقل عنها يف التعليم الأنها �ص��تعاين من م�ص��اكل 

م�صتقبلية مع زوجها الذي ياأبى تفوق املراأة عليه .
 امل��ال : ال ب��د اأن يك��ون هناك تقارب يف امل�ص��توى املادي 
حتى ال يحدث م�ص��اكل بينهما الختالف االإمكانات املادية 

بينهما 
البيئة : وتعترب عاماًل مهما ال�ص��تقرار العائلة وهي التوافق 
البيئي بحيث يرتبط الرجل بزوجة من بيئة م�ص��ابهه له يف 

املعي�صة ، وم�صتوى احل�صارة .

بغداد ـ لميس عبد الكريم 

ال �حد ميكنه �أن يخمن 
�ملعايري �لتي ت�ضعها �لعو�ئل 

�لعر�قية ل�ضخ�ضية �لرجل 
�ملنا�ضب الأبنتهم , هناك من 
يريده �أن ميلك مال قارون 

وهناك من يريده رجل حقيقي 
مهما �ختلفنا يف تعريف 

�لرجل �حلقيقي وهناك من 
ي�ضتند يف قبوله على رو�ية 

خطبة �الأمام علي عليه �ل�ضالم 
لفاطمة �لزهر�ء �ذ مل يكن 

ميلك -وهو �بن عم �لر�ضول- 
�ضوى درعه �لذي يقاتل به 

يف �ملعارك لكنه كان كافيا الأن 
يحظى ب�ضيدة ن�ضاء �لعاملني ..

حينما قررو� �لدخول �إىل 
�ل�ضفوف مل يجدوها كما 

�عتادو� عليها فالتالميذ  قد 
كرثت �أعد�دهم وتقاربو� حتى 

كادت ت�ضطدم وجوههم ب 
)�ل�ضبورة( و�ملعلم �لذي يقف 

�أمامهم كان �ضكال �آخر .

القضاء يصدق اعترافات متهم بتزوير مستمسكات 
لعناصر داعش الهاربين من المعارك

الرافدين يعلن إطالق بيع الدوالر للمسافرين 
بقيمة 3 آالف دوالر

خمسون طالبًا في الصف الواحد وألف مدرسة طينية! 
في عراق النفط ..

بغداد � متابعة : اأعلنت ال�صلطة الق�صائية االحتادية، ع ت�صديق حمكمة حتقيق 
الر�ص��افة املتخ�ص�ص��ة باالإرهاب اعرتافات مته��م اقّر بتزويره م�صتم�ص��كات 

ر�صمية لعنا�رص تنظيم داع�ص االإرهابي الهاربني من املعارك.
وقال قا�ص��ي املحكم��ة عمر خليل يف بيان، اإن "جهوداً حتقيقية اأو�ص��لت اإىل 
القب�ص على متهم اقّر باأنه يقوم بتزوير م�صتم�ص��كات ر�صمية لعنا�رص عنا�رص 
تنظي��م داع�ص االإرهابي". واأ�ص��اف خليل، اأن "املتهم ذك��ر يف اعرتافاته باأن 
عمل��ه كان لغر���ص ادخ��ال الهارب��ني م��ن املع��ارك اإىل بغ��داد بوا�ص��طة هذه 
امل�صتم�ص��كات التي مت �صبط بع�صها". واأو�ص��ح، اأن "املحكمة قامت بت�صديق 
اأقوال املتهم ق�ص��ائيًا، وف��ق املادة الرابعة من قان��ون مكافحة االإرهاب واأن 

االإجراءات م�صتمرة حلني اإحالته على حمكمة اجلنايات".

بغ��داد � متابع��ة : اعل��ن م�رصف الرافدين ، ع��ن اطالق بيع ال��دوالر للمواطنني 
وبواقع 3 االف دوالر وفق ال�ص��وابط والتعليمات، م�ص��ريا اىل ان البيع �ص��يكون 
ب�ص��عر 1200 دينار لكل دوالر. وقال املكت��ب االعالمي للم�رصف يف بيان له 
،ان "امل���رصف با�رص باإطالق بيع الدوالر للم�ص��تفيدين وفق ال�ص��وابط وبواقع 

ثالثة االف دوالر لل�صخ�ص مقابل 1200 دينار قيمة الدوالر الواحد".
وتاب��ع املكتب ان��ه "بناء عل��ى توجيهات البن��ك املركزي وحاج��ة املواطنني 
ل�رصاء الدوالر عند ال�ص��فر خارج البلد تقرر اإطالق البيع عرب 17 فرعا يف بغداد 
واملحافظ��ات وفقا ل�ص��وابط البنك"، م�ص��ريا اىل ان "ال�رصوط تق�ص��ي ان يقدم 
امل�ص��تفيد جواز �ص��فر مع تذكرة �ص��فر و�ص��بب حاجته للدوالر الأغرا�ص العالج 
وااليفاد الر�صمي والدرا�صة وغريها من اال�صباب املقنعة". واأو�صح ان "من حق 

ال�صخ�ص الواحد احل�صول على ثالثة االف دوالر فقط".

سـريعــــةأخــــــبار 

بغداد ــ  متابعة

بغداد ـ متابعة 

بغداد ـ متابعة 

توقعت هياأة االنواء اجلوية والر�صد الزالزيل، ان 
يك��ون الطق�ص �ص��حوا اىل غائم جزئ��ي مع غبار 

خفيف خالل االأيام املقبلة.

وقال��ت الهي��اأة يف بي��ان،اإن "تاأث��ري املنخف���ص 
اجل��وي من البحر االحمر ي�ص��تمر الي��وم ويوم غد 
واجلمع��ة وال�ص��بت املقبل��ة؛ ليك��ون الطق���ص يف 
املنطقت��ني الو�ص��طى وال�ص��مالية غائم��ا جزئي��ا 
واحيان��ا غائما مع فر�ص��ة لت�ص��اقط زخات مطر 

خفيفة �صباحا يف اأماكن متفرقة منهما".
واأ�ص��اف البي��ان، "اأم��ا يف املنطق��ة اجلنوبي��ة 
�صحوا مع قطع من الغيوم وغبار خفيف واأحيانا 
غائم��ا جزئ��ي، ودرج��ات احل��رارة عل��ى العموم 

ت�صجل 34ْم".

وبني، "اأما الري��اح فاأنها متغرية االأجتاه خفيفة 
ال�رصعة 10-5 كم/�ص ويف االأق�صام ال�رصقية من 
املنطقت��ني الو�ص��طى واجلنوبي��ة جنوبية �رصقية 
خفيف��ة اىل معتدل��ة ال�رصع��ة 20-10 كم/���ص، 

ومدى الروؤية 10-8كم ويف الغبار 7-5كم."

األنواء الجوية: الطقس صحو مصحوبا بالغبار والحرارة تصل الى 36ْم
بغداد ـ متابعة 

التخطيط: لم نصدر استمارة 
خاصة لحصر الخريجين

اطفاء الكهرباء عن محالت 
في الكرخ ألغراض الصيانة

تنـويــــــــه
�ص��قطت �ص��هوا كلمة )ال���رصوط( يف االعالن ال�ص��ادر ع��ن وزارة الكهرباء/ 
املديري��ة العام��ة النت��اج الطاق��ة الكهربائي��ة/ املنطقة الو�ص��طى بعنوان 
)املناق�ص��ة اخلارجي��ة املرقم��ة E2G-034   وبكلف��ة تخميني��ة  $390،000  
ثالثمائة وت�ص��عون الف دوالر الغريها  ملحطة ال�ص��در الغازية املدرجة �صمن املوازنة  
اال�ص��تثمارية ) تبوي��ب ( 10 - 4 - 6 تعلن املديري��ة العامة النتاج الطاقة الكهربائية 

عن مناق�صة جتهيز ) م�صخات ميكانيكية متكاملة(
واملن�صور يف عددنا املرقم )209( يف 18 / 10 / 2016 حني وردت �صهوا 
عبارة "و�ص��يهمل كل عطاء غري م�صتوفى او يرد بعد تاريخ غلق املناق�صة" 
وال�ص��حيح هو "و�صيهمل كل عطاء غري م�صتوفى لل�رصوط او يرد بعد تاريخ 

غلق املناق�صة"
لذا اقت�صى التنويه


