
عن��د ذهاب��ك لأي ا�سواق ق��رب منزلك م��ا ان تدخل 
له��ا حتى جتدها ممل��وءة  باأنواع من الجبا�س ذات 
الل��وان الزاهي��ة التي  جت��ذب الكبار قب��ل الطفال 
والبع���س منه��ا ا�سعارها ل يتج��اوز )250( ديناراً 
)الرب��ع( .مما يزي��د الطلب عليها من قب��ل امل�سرتين 
الذي��ن ق��د ل يعلم��ون اأن بع���س من ه��ذه الجبا�س 
جمه��ول امل�س��در او ال�سناع��ة او تاري��خ النت��اج 
وال�ستهالك .وحتى ا�سبحنا ن�ساهد بع�س الك�ساك 
ال�سغ��رية تبيع الجبا���س او ال�سامية غري م�سحوبة 
مبعلوم��ات ع��ن م�سدره��ا .ان مث��ل ه��ذه الجبا�س 
ق��د ت�سيب الطفال وحتى الكب��ار باأمرا�س خمتلفة 
ويح��ذر العلم��اء ومنذ وق��ت طويل من خط��ر تناول 
رقائ��ق البطاط��ا املقلي��ة '�سيب���س'، مل��ا ت�سكل��ه من 
تهدي��د ل�سحة القل��ب والأوعية الدموي��ة، عالوة عن 
اأن تناوله��ا ي��وؤدي اإىل زي��ادة ال��وزن واحل�سا�سي��ة. 
وح�س��ب ه��ذه الدرا�س��ات الت��ي اأُجري��ت يف جامع��ة 
بري�ست��ول الربيطاني��ة ف��اإن تن��اول الأطف��ال الذين 
ت��رتاوح اأعمارهم ما ب��ن 3 و4 اأعوام ال�سيب�س يوؤثر 
�سلبًا على تطور قدراتهم العقلية يف امل�ستقبل.  فيما 
يوؤك��د العلماء امل�رشفون على هذه الدرا�سة اأن تناول 

ال�سيب���س يت�سبب بخلل يف عم��ل املخ، وينعك�س ذلك 
ب�سع��ف يف الذاك��رة وبرتاجع القدرة عل��ى الرتكيز، 
بالإ�ساف��ة اإىل تغري �سلبي يف �سلوك هوؤلء الأطفال. 
ويع��زو العلم��اء ه��ذه النتائ��ج اإىل تاأث��ري الده��ون 
امل�سبع��ة التي حتتويها البطاط�س املقلية على املخ. 
كما يدعو املهتم��ون اأولياء الأمور اإىل احلر�س على 
ع��دم اخل�سوع لرغبات اأطفالهم مهما كان اإحلاحهم 
قوي��ًا، وذل��ك كي تت�سن��ى له��م ال�سيطرة عل��ى الأمر 
بحي��ث ل يتحمل��ون م�سوؤولي��ة ال�رشر ال��ذي يلحقه 
ال�سيب���س به��م الآن ولحق��ًا. وكان��ت لن��ا جولة يف 
بع�س من مناطق بغداد وطرحنا ا�سئلتنا على بع�س 
اله��ايل : و�سك��ت ام في�س��ل  ان ابنه��ا  ذي الثم��ان  
�سن��وات ، ب��اأن تن��اول )ال�سيب���س( �س��وف مينعه من 
اللح��اق ببداية الع��ام الدرا�سي اجلديد بعد ان اأ�سيب 
بوعك��ة �سحية مفاجئ��ة كانت كافي��ة جلعله طريح 
الفرا���س لأي��ام ع��دة، في�س��ل كعادت��ه ويف كل يوم 
يذهب اىل ال�سواق القريبة من �سكنهم ل�رشاء احللوى 
او اجلب���س. حيث لف��ت نظره )�سيب���س( غالفه يحمل 
�س��ورة ال�سخ�سي��ات الكارتوني��ة امل�سه��ورة حديثًا 
)بن10(، وعندما �س��األ البائع عن �سعره اأجابه انه 

ب��� )250(  دينار، ا�سرتى كي�س��ن واأمت اأكل اأحدهما 
يف طريق��ه اىل البي��ت واأكل الثاين بع��د �ساعة . لكنه 
�رشع��ان ما نق��ل اىل امل�ست�سف��ى لإ�سابت��ه بالتقيوؤ 
وال�سه��ال ال�سديدين، ح�سب والدت��ه، نتيجة ت�سممه. 
وعندم��ا عاد الأهل اىل �ساح��ب الأ�سواق وتفح�سوا 
نوعي��ة )ال�سيب�س( مل يجدوا معلومات تدل اىل مكان 
املعمل وما �ساب��ه ، فعاد الهل ادراجهم مت�سائلن: 
م��ا ذنب �ساحب ال�سواق مبا ح�س��ل ، عازيا ال�سبب 
الرئي�س��ي يف مثل هكذا امور لغياب الرقابة ال�سحية 
حتى ا�سبحت ه��ذه املعامل تهتم باأل��وان الكيا�س 
او و�س��ع ا�سماء غري معروف��ة ل�سخ�سيات كارتونية 
او حت��ى �س��ور لعب��ي ك��رة الق��دم امل�سهورين مثل 
وال��ذرة  الأجبا���س  م��ن  خمتلف��ة  ان��واع  بداخله��ا 
)ال�سامي��ة(، معامل معروف��ة امل�سدر واماكن عملها 
واخ��رى ل يعل��م �رشه��ا ال اهلل ، بع�سه��ا ل يحم��ل 
رق��م الج��ازة ال�سحية او حتى عن��وان املعمل وكل 
م��ا ميكن معرفت��ه ملن يدقق باملعلوم��ات املكتوبة 
عل��ى كي���س )ال�سيب���س( ان��ه يق��راأ جمل��ة "�سنع يف 
الع��راق" فق��ط. يق��ول يا���رش ثجيل ، �ساح��ب احدى 
املعامل لإنت��اج )ال�سيب�س( :ان هناك �رشوط �سحية 
وبيئية لب��د من توفرها عند فت��ح اي معمل لإنتاج 
امل��واد الغذائية واهمها النظاف��ة للمكان او النظافة 
ال�سخ�سي��ة للعامل��ن، م�س��ريا: كم��ا توف��ر الظروف 
واملكائ��ن  الآلت  اىل  ا�ساف��ة  للم��كان  ال�سحي��ة 
امل�ستخدم��ة يف الت�سني��ع والتي يفرت���س ان تكون 
حديث��ة ال�سنع. متابعا: ومن ثم فح�س كل ما ميكن 
ان يدخل يف ال�سناعة من مواد اأولية ونكهات الخ. 

واأ�ساف يا���رش عنرب من خ��الل متابعتنا ملنتوجنا 
اكت�سفن��ا قبل اأ�سهر عدة انت��اج )�سيب�س( يحمل نف�س 
العالم��ة التجاري��ة وكل التفا�سي��ل العائدة ملعملنا 
ماعدا فقرة واحدة كتب فيها العنوان "العراق بغداد" 
وعنوانن��ا هو "العراق بغ��داد". م�سيف��ا: قمنا برفع 
دع��وى ق�سائي��ة وبعد بح��ث م�سني وجدن��ا مكان 
املعمل ال��ذي كان يف منطقة جميلة وهو ينتج اأ�سواأ 
انواع )ال�سيب���س( من املواد الأولي��ة الرخي�سة جدا، 
م�س��ريا اىل النكهات التي ت�ستخ��دم يف تطعيم املواد 
امل�سنع��ة والتي تطرح يف ال�س��واق وت�سبب الت�سمم 
وال�سه��ال لالأطف��ال بع��د تناوله��ا، وب��ننّ �ساحب 
معمل ال�سيب�س : انه��م ي�ستخدمون ما ي�سمى "بودرة 
ال��كاكاو" عل��ى ا�سا�س انها ف��ول �س��وداين، منوها : 
ان هن��اك معام��ل ت�ستخدم م��ادة اجلري���س ال�سفر 
ل�سنع املادة امل�سم��اة "البو�سار" مع �سبغة �سفراء 
، وكل تل��ك امل��واد توثر على ال�سح��ة، م�ستطردا: انه 
بعد ا�ستح�س��ال املوافقات الر�سمي��ة ا�ستطعنا اإلقاء 
القب���س على ه��وؤلء املزورين بالتع��اون مع قيادة 
عملي��ات بغ��داد واأغل��ق املعم��ل. بينما عل��ق ايهاب 
ها�س��م –موظ��ف: الأطفال ياأخ��ذون م�رشوفهم من 
ذويه��م ويذهبون لل���رشاء ول ميكن معرف��ة ان كان 
ه��ذا ال�سيب���س جي��دا ام ل وحتى طعم��ه. م�سيفًا: ان 
ب��ة لالأطف��ال. مبينًا: ان  بع�س��ه يك��ون بنكهات حمبَّ

ال�س��واق مليئ��ة بكل ان��واع ال�سيب���س ال�سالح وغري 
ال�سال��ح. وا�س��ار اىل ان قبل ايام ع��دة ا�سرتى ابني 
كي���س �سيب���س وبعد فتحه تبن وج��ود مواد متعفنة 
ومتف�سخة ، علل �ساح��ب املحل ال�سبب ب�سوء اخلزن 
واأ�سعة ال�سم�س. وب��ننّ ايهاب: ان الكثري من الطفال 
ا�سيب��وا باإ�سه��ال ومغ���س مع��وي ، فبع�سهم ت�سمم 
بحيث تطلنّب��ت حالته اجراء غ�س��ل للمعدة. مو�سحا: 
ان العدي��د من حمال بيع املواد الغذائية يف الحياء 
ال�سكني��ة ل تخ�سع ل�رشوط اخل��زن والبيع ال�سحية. 
داعيا اجله��ات ذات امل�سوؤولية متابعة هذه ال�سواق 
واملنتج��ات ل�سالم��ة النا�س خا�سة الطف��ال الذين 
يلتهم��ون اي �س��يء يقع ب��ن ايديهم. فيم��ا علنّق طه 
جواد، �ساحب ا�سواق تبيع باجلملة يف منطقة بغداد 
اجلدي��دة ان ال�سواق الكب��رية مثل جميلة وال�سورجة 
متتلئ باأنواع خمتلفة من الجبا�س امل�سنعة حمليا 
او حت��ى امل�ستوردة وخمتلف الب�سائع الخرى دون 
اي��ة رقاب��ة �سحي��ة او بيئي��ة. م�س��ريا اىل جمهولية 
اماكن ت�سني��ع العديد من املواد الغذائية املطروحة 
يف تل��ك ال�سواق والت��ي غالبا ما تك��ون يف اأطراف 
العا�سم��ة او مناط��ق نائي��ة قريبة من��ه. منوها اىل 

ان بع�سه��ا ل يحم��ل م��كان وا�س��م املعم��ل بل فقط 
املارك��ة او ال�س��م التج��اري دون بقي��ة التفا�سي��ل 
الواج��ب توفره��ا يف علب��ة او كي�س املنت��ج ان كان 
�سيب���س او اي��ة م��ادة غذائي��ة اخرى.  وح��ذر اخلبري 
القت�س��ادي زي��اد الغالب��ي م��ن خماطر مث��ل هكذا 
معام��ل ومنتجات عل��ى القت�س��اد العراقي ، والذي 
يعًد ذل��ك نوعًا من غ�سيل الأم��وال. مبديًا اأ�سفه على 
م��ن يق��وم ب���رشب القت�س��اد العراقي ب�سب��ب هذه 
الأم��وال  الرخي�س��ة لإخف��اء م�س��ادر  املنتوج��ات 
التي ح�س��ل عليها. م�سدداً : فاملعم��ل يحتاج ،مهما 
كان �سغ��ريا، اىل راأ���س م��ال ل���رشاء مكائ��ن حديثة 
واأج��ور عم��ال وم��واد اولية م��ن اجل اإمت��ام عملية 
النت��اج. م�ست��دركا: لك��ن البع�س من ه��وؤلء ما ان 
ت��دور عجل��ة املعمل حت��ى يب��داأ الغ���س الغذائي من 
اج��ل حتقي��ق الرباح عل��ى ح�ساب �سح��ة املواطن. 
وا�ساف اخلبري القت�سادي: لالأ�سف هناك ا�سخا�س 
يقوم��ون با�ستهالك هذه امل��واد رغم معرفة البع�س 
منه��م انه��ا ل حتم��ل ا�سم وعن��وان وم��كان النتاج 
او حت��ى تاري��خ النت��اج وال�سته��الك. م�س��ريا: اىل 
ظاهرة اخرى هي انت�سار الأطعمة املعلنّبة الك�سباير 

ب�س��كل وا�سع يف ال�سواق والتي ت�سرتى ب�سبب ثمنها 
املنا�س��ب والعرو�س املغرية التي ت�سونّق من خاللها 
وبالت��ايل يقع هوؤلء النا�س �سحية لحتيال غذائي. 
م�سيفا: ال�س��وق العراقية مفتوحة اأم��ام �ستى انواع 
الب�سائ��ع دون رقاب��ة او حت��ى حما�سب��ة. داعيًا اإىل 
التفك��ري ب�سم��ري قب��ل قيامه��م با�ست��رياد الب�سائع 
واملنتج��ات الت��ي تهدد �سح��ة امل�ستهلك��ن. وحذر 
اخلبري القت�سادي م��ن خطورة ال�سترياد الع�سوائي 
لل�سل��ع الرديئة وغري ال�ساحل��ة لال�ستهالك الب�رشي، 
كونها ت�سبب م�ساكل اقت�سادية للبلد كغ�سل الأموال 
وه��در للعملة ال�سعبة ناهيك ع��ن مردودها ال�سلبي 
عل��ى �سحة املواط��ن وال�سالمة العام��ة. ان ا�ستمرار 
ظاه��رة انت�سار وجود الأجبا���س واحللويات منتهية 
ال�سالحي��ة وغ��ري القابلة لال�سته��الك الب�رشي اأمام 
اأنظ��ار الأجهزة املعنية، توؤ���رش بدللة وا�سحة على 
�سعف متابعتها لهذه املنتج��ات التالفة التي تهدد 
حي��اة النا�س ل �سيما الأطفال منه��م ،لذا ن�سدد على 
���رشورة متابع��ة املعامل الأهلية الت��ي تقوم ب�سخ 
ه��ذه ال�سموم التي ل تختلف ع��ن الرهاب ب�سيء ان 

مل تكن ارهابًا غذائيًا.

م�ست��دركا “لي���س ولدي فح�سب م��ن يرغب يف ترك 
الدرا�س��ة، فهن��اك الكثري م��ن اأقرانه وحت��ى اأ�سغر 

منه”.
اأم��ا الطفل حمم��د عبد اهلل ال��ذي يبيع قن��اين املاء 
يف اأح��د التقاطع��ات ف��رتك مقاع��د الدرا�س��ة وهو 
يف ال�س��ف الثال��ث البتدائي، ويق��ول: “الدرا�سة ل 
جتل��ب امل��ال لأ�ساعد عائلت��ي يف العي���س، وكانت 
املدر�س��ة بالن�سب��ة يل كال�سج��ن )كل در���س اأق��ف 
ق�سا�س��ا( ول اأفه��م �سيئا منه، لكن��ي الآن بوقويف 
يف ال�س��ارع تعلمت كي��ف اأك�سب رزقي واأتعامل مع 
من هم اأكرب من��ي �سنا، وعند �سماع هذه الأحاديث 
يف بلد كالع��راق معروف بح�سارته وتاريخه ل بد 
من معرف��ة ردود املعنين على ه��ذه الظاهرة واإن 

كانت هناك حلول لها”.
حقك يف التعليم

ع�س��و مفو�سية حق��وق الإن�سان ع��ن جلنة الرتبية 
�سالم��ة اخلفاج��ي، بين��ت اأن “الع��راق يع��اين م��ن 
ظاهرة الت���رشب بن �سفوف الطالب من املدار�س، 
تنظي��م  ودخ��ول   2014 اأح��داث  بع��د  وازدادت 
“داع���س” ون��زوح العائالت من حمافظ��ة الأنبار 
وتالها النزوح م��ن املو�سل والذي اأدى اىل ت�رشب 

عدد كبري من الطلبة”.
الرتبي��ة حاول��ت  “وزارة  ان  اخلفاج��ي  وت�سي��ف 
جاهدة اأن حتل املو�سوع ففتحت باب المتحانات 
للطلب��ة نهاية الع��ام، لكن مع كل ه��ذا لحظنا انه 
مل يلتح��ق اجلمي��ع لأداء المتحان��ات رغ��م اإن�ساء 
مدار���س يف داخ��ل املخيمات، وحتى م��ن اندجموا 
يف املناط��ق واملحافظات اجلدي��دة امل�سينّفة لهم، 
ويعود ذلك لعدم ا�ستقرار النازح النف�سي واملكاين”.
وتتابع “م��ع كل هذه الإ�سكالي��ات ل بد من اإعادة 
اأن  اىل  م�س��رية  املدار���س”،  يف  الأطف��ال  دم��ج 
“عودتهم حتتاج اىل اأن تكون بال�سكل الذي يجعل 
الطالب متم�سكا بالدرا�سة، ول بد اأن تكون املدر�سة 
بيئ��ة جاذب��ة للطال��ب ال��ذي ل يرغ��ب بالدرا�سة”، 
لفتة اىل “اأننا نالحظ انه ويف الأو�ساع الطبيعية 
الكث��ري م��ن التالميذ مبج��رد و�سوله��م اىل مرحلة 
اخلام���س البتدائي وم��ع �سعوبة امل��واد الدرا�سية 
وجديته��ا والدرج��ات فيه��ا تقدر من مئ��ة يتخلف 

جمموعة من التالميذ عن املقاعد الدرا�سية”.
ا�سرت�سلت اخلفاجي يف حديثها فقالت: “بعد حترير 
املناطق من قبل قواتنا الأمنية هنالك رغبة كبرية 
من الطلبة للعودة اىل املدار�س وبت�سجيع من اأولياء 
اأمورهم، ولكن عند زيارتنا لبع�س املناطق لحظنا 
اأن اأغل��ب املدار���س اآيل��ة لل�سق��وط اأو غ��ري حماط��ة 
ب�سي��اج، مع قلة امل�ستلزم��ات الرتبوية املادية من 
اأبنية ومقاعد و�سبورات ومناهج درا�سية”، معرتفة 
اأن “وزارة الرتبي��ة حت��اول اأن جت��د احللول، لكن ل 
جدوى من الأمر، وه��ذا ما دفع املفو�سية ملطالبة 
اجلهات املانحة لالهتمام بتاأهيل املدار�س للطلبة 

النازحن”.
موؤك��دة “عندما نزحت العائ��الت م�ست�سحبة معها 
اأولده��ا من الطلب��ة الذين ترك��وا درا�سته��م باتت 
هن��اك فج��وه تربوي��ة”، م�س��ددة عل��ى “���رشورة 
اإعم��ار املدار�س فالطلب��ة بناة امل�ستقب��ل وهم من 
�سي�سهم��ون يف بن��اء مدنه��م ومعاجل��ة مر�ساه��م 

وتعليم الأجيال املقبلة”.
اأن  اىل  اخلفاج��ي  اأ�س��ارت  حديثه��ا  خت��ام  ويف 

“املفو�سي��ة وبالتعاون مع منظمة “مر�سي كور” 
الدولي��ة  نظم��ت حمل��ة )حق��ك يف التعلي��م(، فلكل 
اإن�س��ان حقه يف التعليم لعودة الطلبة اىل مقاعدهم 
الدرا�سي��ة وق��د ج��رت حمل��ة اإعالمي��ة وا�سع��ة يف 
حمافظ��ات  كرك��وك ودي��اىل وبغ��داد، م��ن  خالل 
و�س��ع بو�سرتات، ف�سال عن مناداة املرجعية العليا 
والأوق��اف لتثقي��ف العائ��الت والطلب��ة ب���رشورة 

العودة اىل املدار�س من خالل خطب اجلمعة”.
فرق ملعاجلة الت�رشب

هدي��ل  الرتبي��ة  وزارة  با�س��م  الر�سم��ي  املتح��دث 
العام��ري، ا�س��ارت اىل اأن “ال��وزارة كانت ول تزال 
تعم��ل للح��د م��ن ظاه��رة الت���رشب ب��ن الط��الب، 
واأ�سيف��ت اإليه��ا مهم��ة اأخ��رى تتمث��ل يف اإع��ادة 
تاأهيل الطلب��ة النازحن املت�رشبن م��ن املدر�سة، 
فو�سعت الوزارة اآليات لإعادة دجمهم يف املدار�س 
باعتباره��م طلبة يعانون من ظ��روف مريرة، فهم 
بحاج��ة اىل دع��م نف�س��ي”، واأك��دت اأن “ال��وزارة 
اعت��ربت هذه ال�سنوات عدم ر�س��وب، ف�سال عن اأنها 
وف��رت مدر�سة للنازحن داخل كل خميم بالتعاون 

م��ع منظم��ات املجتمع امل��دين مت تدري�سه��م فيها 
الطرق احلديثة التي تعتمدها وزارة الرتبية”.

وا�ستدرك��ت العامري ان “توف��ري الفر�س الدرا�سية 
تعال��ج  منظم��ات  فهن��اك  ال��وزارة،  عل��ى  واج��ب 
ح��الت الت���رشب بالتع��اون م��ع ال��وزارة، ف�س��ال 
ع��ن اأن ال��وزارة يف املرحلة املقبل��ة �ست�سكل فريق 
عمل ملعاجلة حالة الت���رشب، فهناك طلبة من غري 
النازحن اي�سا مت�رشب��ون من املدار�س عن طريق 

افتتاح عدة اأبواب لإعادتهم اىل مقاعد الدرا�سة”.
 النزوح �سبب للت�رشب

ع�س��و جلنة الرتبية النيابي��ة الدكتورة �سعاد جبار 
الرتبي��ة  ووزارة  “اللجن��ة  اأن  اأو�سح��ت  الوائل��ي، 
�سباقت��ان يف معاجلة ت�رشب الطلبة من املدار�س”، 
متاأ�سف��ًة مل��ا يتعر�س له العراق م��ن حالت نزوح 
لعائالت��ه والت��ي زادت م��ن ح��الت الت���رشب م��ن 
املدر�س��ة، لفت��ة اىل اأن “اللجنة تتع��اون الآن مع 
الكث��ري من املنظم��ات لتحقيق هدف��ن؛ الأول حث 
الطلب��ة لاللتح��اق باملدار���س، ل �سيم��ا النازحن 
منهم عن طريق ف��رق عمل  جوالة  تتفقد العائالت 

مراعاة لأو�ساعهم النف�سية”، موؤكدة 
اأن “م��ن ب��ن الأمور الت��ي انتقدته��ا اللجنة منحة 
الطلبة التي كان من املقرر توزيعها بينهم �سهريا، 
لك��ن حالت الظروف القت�سادية التي مير بها البلد 
دون تنفيذه��ا”، م�س��رية  اىل اأن “ه��ذه املنحة من 
�ساأنه��ا اإعان��ة العائالت عل��ى م�ساري��ف اأولدهم 
الت��ي ل يتمكن غالبيتهم م��ن توفريها وتعد عامال 

اأ�سا�سيا لت�رشبهم من املدر�سة”.
وخل�س��ت الوائلي حديثه��ا بقولها: “و�س��ع العراق 
الآن يحت��اج اىل نه�س��ة وتع��اون م��ع املنظم��ات 
الدولية يف جمال التعليم باعتبار العراق اليوم غري 
ق��ادر على الإيفاء باللتزامات املادية”، لفتة اىل 

اأن النازحن زادوا من العبء”.
وعدت اخلب��رية بال�س��وؤون الرتبوي��ة والجتماعية 
الدكت��ورة ن��از بدرخ��ان ال�سن��دي، “الت���رشب م��ن 
املدار���س م��ن اأ�سع��ب امل�سكالت التي نع��اين منها 

ويعاين منها اأي بلد تنت�رش فيه 
ه��ذه الظاه��رة”، م�س��رية اىل “اأنه��ا لي�س��ت وجهة 
نظ��ري فح�س��ب بل هي اآراء جمي��ع الرتبوين، فهي 

توؤثر 
يف تط��ور املجتمع وتقدمه، ف�س��ال عن اأنها ال�سبب 
الرئي���س يف تف�س��ي الأمية وع��دم اندم��اج الأفكار 

بالتنمية، 
لفت��ة اىل اأن “تاأثرياته��ا �ستك��ون م�ستقبلي��ة يف 
نف�سي��ة الف��رد واملجتم��ع ككل، وعلي��ه ل ب��د م��ن 
الوق��وف على الأ�سباب واإيجاد احللول ال�رشيعة من 

قبل املخت�سن، ويف حال مل 
تو�س��ع ل��ه اخلط��ط �سين�س��اأ جيل يعاين م��ن اجلهل 

وتنتقل من جيل اىل  اآخر”.
م��ن  الطلب��ة  “ت���رشب  اأن  اىل  ال�سن��دي  وتطرق��ت 
املدار�س يعود اىل الو�سع الراهن للبلد، عالوة على 
احلالة املزرية لأغلب املدار�س من حيث اكتظاظها 
وحت��ى قب��ل اأن يكون هن��اك نازح��ون، وال�سفوف 
غري �سحي��ة وغري نظامية، وما يزي��د عليه الو�سع 
وال��ذي  العائ��الت  القت�س��ادي امل��رتدي لبع���س 
ي�سعب معه توف��ري امل�ستلزمات املدر�سية اخلا�سة 
باأولده��م والتي ت�سهم يف جذبهم اىل املدر�سة، ما 
يجعل الطالب يفكر بالعمل وتف�سيله على الدرا�سة، 
يرافق��ه جهل اأولي��اء اأمورهم باأهمي��ة املدر�سة يف 

تكوين خ�سو�سيته وبناء م�ستقبله”.

رغم خطورتها الصحية! 

بعضها يحمل األوبئة ألطفالنا.. »اجباس« تجذبهم بصور المشاهير والوانها الزاهية

التسّرب من المدرسة.. أولى خطوات ضياع المستقبل!
بسبب غياب التوزان النفسي..

بغدادـ محمد هشام

بغداد ـ متابعة 
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بعد �أن ر�سم عمار نبيل 
م�ستقبال جميال لولده 
وحلياته �لعملية بعد 

تخرجه خابت جميع �آماله 
وهو يقف �أمام �بنه ذي 

�لع�سر �سنو�ت متو�سال �أن 
يعود �ىل مقاعد �لدر��سة، 

�إثر تعر�سهم للنزوح وتغري 
�أو�ساعهم �الجتماعية 

و�القت�سادية، ما �أثر يف 
نف�سيته، وي�سيف نبيل 

�لذي �غرورقت عيناه 
بالدموع: “مل �أتوقع يف 

يوم ما �أن تكون هذه حالنا 
فقد كان يحب �لدر��سة 

ب�سكل كبري”
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