
اأعل��ن وزير التخطي��ط �س��لمان اجلميلي، ال�س��بت، اأن الفرتة 
املقبل��ة �س��يتم افتتاح منف��ذ طريبيل احل��دودي مع الأردن 
واإعادة الن�ساط التجاري. وقال اجلميلي يف بيان �سحفي، 
اإن "احلكوم��ة مهتمة كث��را مبو�سوع اع��ادة افتتاح منفذ 
طريبي��ل مع الردن لأجل اعادة حرك��ة التجارة الربية مع 
دول الع��امل والت��ي ت�س��كل ن�سب��ة عالي��ة م��ن واردات البلد 
�سنوي��ا". واأو�س��ح، اأن "م��ا يعي��ق افتت��اح منف��ذ طريبي��ل 
احل��دودي مع الردن كرثة اجل�س��ور املدمرة من قبل تنظيم 
داع�ش الرهابية خالل �سيطرته على مدن حمافظة النبار 
من��ذ مطل��ع 2014 وحتى حتري��ر الفلوج��ة والرمادي قبل 
ا�سه��ر". واأ�ساف اجلميلي، اأن "نحو 36 ج�رسا دمره تنظيم 
داع���ش الرهابي ،كم��ا ان مدن راوة وعان��ة وكذلك القائم 

بحاجة اىل حتريرها بوقت �رسيع من تنظيم داع�ش".
وب��ن، اأنه " �سيتم افتتاح ه��ذا الطريق الدويل خالل الفرتة 

املقبلة وعودة الن�ساط التجاري فيه".

ك�س��ف وزي��ر الهج��رة واملهجري��ن د . جا�س��م حممد 
اجل��اف ع��ن اخر اح�سائي��ة للنازحن م��ن حمافظة 
نين��وى منذ انطالق عملي��ات حتريرها بلغت )500( 
اآل��ف نازحًا ، م�سرا اىل تلك العداد ب�سمنها )320( 
الف نازح من �ساحل املو�سل المين ، اذ توزعت بن 
خميماته��ا يف جنوب املو�سل و�رسق��ه . واو�سح ان 
هذه العداد توزعت على )98.444( نازح يف قاطع 
اربيل الذي ي�س��م خميمات اخلازر وح�سن �سام وجه 
مك��ور ا�ساف��ة اىل خميمات ديبك��ة بق�ساء خممور ، 
و)180.407( ن��ازح يف خميم��ات )جدع��ة ، احلاج 
علي ، امل��درج وحمام العليل ( مبحور القيارة ، فيما 
كان قاط��ع دهوك ي�سم )15.511( نازح مبخيمات 
الرنكزلي��ة وقيماوة ، موؤكدا ان ف��رق الوزارة توا�سل 
ال���رس  ا�ستقب��ال  ال�ساع��ة يف  م��دار  عمله��ا وعل��ى 
النازح��ة وتهيئة املكان املنا�س��ب لإيوائها وتوزيع 

امل�ساعدات الغاثية بينها .
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 وق��ال حمودي خ��الل كلمة القاه��ا يف حوار بغداد 
الرتب��وي، اإن��ه "لبد اأن تنطل��ق روؤيتن��ا للتعليم من 
عنا���رسه الرئي�سي��ة الأربع��ة، واأولها اإع��داد فل�سفة 
تربوي��ة ر�سمي��ة، اأ�سا�سه��ا النتم��اء للع��راق اأر�سًا 
واإن�سانًا، وتعميق قيم املحب��ة والت�سامح والتكافل، 
وثاني��ًا م��ن نظرتن��ا للمناه���ج الدرا�سي��ة كق�سي��ة 
وطنية �سيادية، ويجب حفظ �سالمتها من التاأثرات 
ال�سيا�سية وال�سخ�سية، لترتجم هويتنا الوطنية وهو 
م��ا ل ميكن حتقيقه بغر ت�رسيع قانوين ينظم اأ�س�ش 
واآلي��ات و�سع املناهج التعليمي��ة وطريقة تاأليفها، 

وموجبات تعديلها اأو تغيرها".
 واأ�ساف حمودي اأن "املحور الثالث يتعلق باملعلم، 
فم��ن املوؤ�سف اأن الواقع الذي يعي�سه املعلم اليوم ل 
يرتق��ي اىل ه��ذا املفه��وم، وي�ستوج��ب م��ن اجلميع 
ا�ستنف��ار اجله��ود م��ن خ��الل اإق��رار قان��ون حماية 
املعلم، وتفعيل قانون اخلدم��ة الرتبوية، وال�سمان 
ال�سحي، ومنحه امتيازات اإ�سافية لتح�سن ظروفه 
املعي�سية كال�سكن املالئم، بجانب الهتمام بتطوير 
مهارات��ه وخرباته ع��رب دورات حملي��ة وخارجية".   

وتاب��ع "اأم��ا العن�رس الرابع، فهو املب��اين املدر�سية 
الت��ي تنذر ن�سبة العجز الكب��ر فيها بكارثة حقيقية 
ته��دد م�ستقب��ل اأطفالن��ا يف ظ��ل ارتف��اع مع��دلت 
النم��و ال�سكاين عل��ى نحو هائل، ق��د ل يجد مالين 
الأطف��ال العراقين بعد خم���ش �سنوات �سفًا درا�سيًا 
يحت�سنه��م، وه��و م��ا يهدد بلدن��ا ب�رسط��ان الأمية 
ال��ذي ه��و م�س��در خ��راب ودم��ار لأي بل��د يتف�س��ى 
في��ه.. واإذا م��ا اأخذن��ا بنظ��ر العتب��ار الإمكاني��ات 
املادي��ة املح��دودة للدولة ج��راء انخفا���ش اأ�سعار 
امل�ستق��ات النفطية والتكاليف الباهظة للحرب على 
الإرهاب ومعاجل��ة اآثارها التي اأثقلت كاهل العراق 
بالتزامات كب��رة". وا�سار اىل ان "عدم القدرة على 
مواكب��ة الزي��ادة ال�سكاني��ة بالتو�س��ع ببن��اء العدد 
امل��وازي م��ن املدار���ش ل�ستيعاب التالمي��ذ اجلدد، 
لب��د اأن تواج��ه مبب��ادرات وطني��ة �سعبي��ة.. ونحن 
نق��رتح تبني م���رسوع وطني خري لبن��اء وتاأهيل 
املدار���ش، ت�س��رتك في��ه احلكوم��ة ورج��ال الأعمال 
واأه��ل اخلر املي�سوري��ن ومنظمات حملي��ة ودولية 
و�رسكات والأوقاف وغرهم، ي�سهم يف �سد النق�ش، 

وينم��ي روح العمل التطوع��ي وال�رساكة املجتمعية 
يف بن��اء الوط��ن، والنهو�ش به نحو غ��د اأف�سل لكل 
اأبنائ��ه". وعلى �سعيد مت�س��ل دعى رئي�ش الربملان 
�سليم اجلبوري، ال�سبت، اجلهات التنفيذية بالتعاون 
مع املنظم��ات الرتبوية والتعليمي��ة الدولية لإنفاذ 
م��ا مت احلدي��ث عن��ه م��ن برنام��ج تاأهي��ل املناهج 
والكوادر الفاعلة يف املناطق املحررة من الرهاب، 
موؤك��دا عل��ى ���رسورة تاأ�سي���ش فه��م جدي��د يراعي 
ظروف املرح��ل. وقال اجلب��وري يف كلمة له خالل 
ح��وار بغ��داد الرتب��وي الذي اقي��م اأم���ش ،اإنه "يجب 
تاأ�سي���ش فهم جديد يراعي ظ��روف املرحلة ويخطط 
لتجاوز اأخطاءه��ا وتعقيداتها ويعمل على حت�سن 
اجلي��ل م��ن اثارها امُلحتمل��ة اذا ما ترك��ت من غر 
معاجل��ة وا�ست��دراك". واأك��د، على "ث��ورة جادة يف 
تن�سيج املناهج الرتبوية لرتتقي اىل حجم الكارثة 
الأزم��ة"،  فق��ه  متطلب��ات  وتراع��ي   ، وتداعياته��ا 
مردف��ا بالقول اأن "املراحل الت��ي تعقب ال�رساعات 
واحلروب حتتاج اىل جهد تعليمي وتربوي احرتايف 
ونا�س��ج وم�سوؤول". واأ�س��ار اجلبوري، اإىل "�رسورة 
ان ن�س��ع يف احل�سب��ان الت��درج يف ا�سالي��ب ه��ذه 
التح��ول وحمتم��الت العوائ��ق الت��ي �ستواجهنا يف 
ه��ذه امل�رسوع وطرق تكييف ه��ذه الو�سائل ل�سالح 
م���رسوع التطوي��ر العليم��ي املرجتى". وتاب��ع، اننا 
" نو�س��ك الي��وم على النتهاء م��ن مرحلة املواجهة 
امل�سلح��ة مع الإره��اب وت�ستعد خلو���ش حرب اأكرث 
تعقيدا وتاأثرا يف ن�رسه��ا وهزميتها، ولي�ش بيدنا 
وق��ت يكفي لله��در والت�سيي��ع، ومقدراتها حمدودة 
اىل ح��د كب��ر لك��ن قدرتنا كب��رة وعظيم��ة بحجم 
الع��راق وعنوانه". وبن، اأنن��ا "بحاجة اىل �رساحة 
فاقعة يف الت�سخي�ش والقرتاح، �رساحة من �ساأنها 
ان ت�سعنا على الطريق الأق�رس والأجنح ، من خالل 
ط��رح الأ�سئلة الوا�سحة واجللي��ة واأول هذه الأ�سئلة 
عن اجلهة او اجلهات املعنية  بهذا الفعل ال�سالحي 
وم��دى ا�ستعدادها للتفاعل م��ع احللول التي تتطلب 

مواقف �سخية من هذا الطرف او ذاك

عندما يتخلى األب عن العائلة بعد الزواج بأخرى!!
حرائق وقودها زوجة وأطفال أبرياء.. 

اأم ن��ور / رب��ة بي��ت �40 عاما / ت�س��ر اىل اأن 
ولده��ا مهند اأ�سبح غر مهتم��ا بدرو�سه، وهو 
يف املرحل��ة الإعدادية، كم��ا اأنه �سار ع�سبيا، 
من��ذ مغ��ادرة والده املن��زل. �سكت��ت لربهة ثم 
تنه��دت، ب�سي من الأ�سى، وقال��ت " ح�سبي اهلل 
ونعم الوكيل عل��ى زوجته اجلديدة ". وت�سيف 
" ب��داأت امل�سكلة عندما اأخ��ذ زوجي الإهتمام 
ب�سكله وملب�س��ه بطريقة تفوق العادة، و ا�سبح 
يغ��ادر املن��زل يف امل�ساء ول يع��ود حتى اأخر 
اللي��ل، م��ا جع��ل ال�سك ي��راودين، حت��ى علمت 
انه ت��زوج �رسا بزميل��ه له يف العم��ل، وحينما 
واجهت��ه مل يج��د �سبي��ال غ��ر حم��ل حقيبت��ه 
كل  علين��ا  ي��رتدد  واأخ��ذ  البي��ت،  ومغ��ادرة 

ا�سبوعن مرة واحدة، ومل يكن امل�رسوف الذي 
يرتكه لنا كافيا، وقد كان لهذا احلال اأنعكا�ش 
�سلبي��ا عل��ى ول��دي مهن��د، وب��داأ يتك��ون لديه 
اأح�سا���ش اأنه اقل زمالئه، كون��ه فقد الأب واأن 
كان حي��ا". فيم��ا تقول ن��ور / طالبة جامعية 
� 20 عام��ا / اأن " كانت عائلت��ي �سعيدة، ذلك 
اأن وال��داي جمعهما ود واألفة قب��ل الزواج فقد 
كانا قريبن، اأجنبت ل��ه خم�سة اأطفال، وحدث 
اأن تع��رف والدي على موظفة مع��ه يف العمل، 
ومن ثم طلبها للزواج، فوافقت ب�رسط اأن يطلق 
زوجت��ه الأوىل، فطل��ق اأم��ي وتركن��ا دون اأن 
ي�ساأل عن��ا، على الرغم من كون اعمارنا كانت 
�سغ��رة وكن��ا بحاجة الي��ه ". وتتاب��ع " كان 
اأخ��ي الأكرب عمره )١٥( عام��ا، وعرف بتفوقه 
يف الدرا�س��ة، حلمه اأن ي�سبح طبيب، لكنه ترك 

الدرا�سة م��ن اأجل توف��ر اأحتياج��ات العائلة، 
وعمل��ت اأمي خياط��ة، وكنت كث��رة الإ�ستياق 
اىل ابي، وكثرا م��ا كان يالزمني احلزن لعدم 
روؤيت��ه لفرتة طويل��ة ". وتروي �سباأ / ربة بيت 
� 25 عام��ا / حكايته��ا قائل��ة " تزوج��ت ابن 
خ��ايل، وكان��ت عالقتنا جي��دة، وبع��د �سنوات 
حدثت م�ساكل ب��ن عائلتي و عائلته، فخروه 
اأهل��ه، بن الأبقاء عل��ّي، اأو التربوؤ منه، فر�سخ 
له��م وتركن��ي، على الرغم من ك��وين حامل يف 
�سهري الثال��ث ". وتزيد " ت�ساحلت العائلتان، 
لكنه مل يع��ود، وحينما اأجنب��ت الطفل مل ياأتي 
لروؤيت��ه، و كن��ت اأت�ساي��ق كث��را م��ن اأ�سئل��ة 
النا���ش، واأ�سئلة اأبن��ي عندما كرب يف العمر ومل 
يج��د وال��ده قريبا من��ه، حاولت اأ�س��ل له بكل 
الط��رق، لكنه كان يرف�ش اأن يراين ويرى ابنه، 

بعدها علم��ت اأنه تزوج بثاني��ة ". اأما اأماين / 
رب��ة بي��ت � 27 عام��ا / فلها حكاي��ة خمتلفة، 
اأذ تق��ول " تزوج��ت زواجا تقليدي��ا عن طريق 
الأه��ل، وكانت اأول خم�ش �سن��وات من حياتي 
جي��دة، اأجنبت خاللها اأبنت��ان وولد، و�سادف 
اأن تع��رف زوج��ي عل��ى امراأة غ��ري، فطلقني 
وتزوجه��ا و�ساف��ر، دون اأن ي�ساأل عني، ولعن 
اأبناوؤه، الذي��ن تركهم قبل اأن يدخلوا املدار�ش، 
وبعد فرتة من الزمن حاولت الت�سال به حتى 
يوؤمن م�رسوف الطفال، ل�سيما بعد ان توفى 
والدي الذي كان ي�ساركني يف الرتبية و اأعالة 
اأبنائ��ي، وعندم��ا طالبت��ه بالنفق��ة، ق��ال : اأنا 
ب��ريء منهم. فا�سط��ررت لفتح حم��ل )حالقة 
لل�سي��دات( داخ��ل املن��زل ". ويوؤك��د الباح��ث 
الجتماع��ي د. احم��د ها�س��م، اأن الأب ي�س��كل 

غط��اء وحماي��ة للعائل��ة، ومهما كان��ت اأعمار 
الأبن��اء فه��م بحاج��ة اىل الأب، والأم تكم��ل 
ال��دور يف حماية العائل��ة، واأذا كان��ت الأ�رسة 
متما�سك��ة، ف�سوف تكون �سعيدة، اأذا فكر الزوج 
بالتخل��ي ع��ن الزوجة، واأختي��ار زوجه ثانية، 
يعن��ي اأختياره حياة ثاني��ة وم�سوؤولية ثانية، 
هن��ا حتدث حال��ة ت�س��ارع، فالأب غ��ر قادر 
عل��ى التوفي��ق ب��ن الزوجت��ن، األ اأذا كان��ت 
الزوج��ة الأوىل مقتنع��ة، ولها الق��درة على �سد 
النق���ش رغ��م حاجته��ا ل��ه. ويتاب��ع الباح��ث 
الجتماعي " اأذا كانت الزوجة متمكنة ماديا، 
ف��اأن امل�سكلة تك��ون اأقل وطاأة عل��ى الأطفال، 
واأذا مل تك��ن متمكن��ة فاأنه��ا حتت��اج مل�ساعدة 
ال��زوج يف الأنفاق عل��ى الأطف��ال، ل�سيما اأذا 

كان الأولد �سغارا". 

  بغداد ـ أية حسين

 �لأنانية عندما تبلغ �أعلى حدودها حني 
ي�ضحي �لأب بعائلته من �أجل نزوة 

�لزو�ج باأخرى، و�لتي ينتج عنها �أثار� 
مدمرة للأ�ضرة �لتي تغادرها �ل�ضعادة، 
ويخيم عليها �لب�ؤ�س و�لكاآبة، وت�ضل 

�مل�ضكلة ذروتها عندما يقطع �لأب �ضلته 
بعائلته �لأوىل، ويت�قف عن �لت���ضل 

مع �أولده، ف�ضل عن قطع �مل�ضروف 
�ل�ضهري عنهم، �أن طلب �ل�ضعادة للأباء 

مع زوجات �أخريات يجب �أل يك�ن 
�إ�ضعال حلريق يف �لعائلة �لأوىل، 

وق�ده زوجة ل ذنب لها و�أطفال �أبرياء. 

حذر �لنائب �لول 
لرئي�س جمل�س �لن��ب 
همام حم�دي، �ل�ضبت، 

من �نت�ضار "�ضرطان 
�لمية" بني �لطفال بعد 

خم�ضة �ع��م، ب�ضبب 
�لزيادة �ل�ضكانية وقلة 

�لبنية �ملدر�ضية.

 افتتاح التكايا الدينية في الفلوجة بعد أن منعها  
داعش لثالث سنوات 

محافظ بغداد يفتتح مرحلة جديدة من مشروع ماء 
الراشدية لحل مشكلة شح الماء في قضاء الحسينية

نازحو الحويجة بال مأوى بعد منعهم من دخول كركوك

نائب: العراق مهدد بسرطان األمية بسبب عجز الحكومة عن توفير 
األبنية المدرسية ..

الأنب��ار � خا�ش:   اعلن م�س��وؤول التكية العلية القادرية الك�سنرنانية يف الفلوجة 
مبحافظ��ة النبار، ال�سبت ،عن افتتاح التكاي��ا الدينية يف مدينة الفلوجة بكافة 
طرقها بعد منعها من قبل تنظيم داع�ش الرهابي طيلة الثالث �سنوات املا�سية.
 وقال عبد الكرمي قا�سم يف ت�رسيح خا�ش ملرا�سل اجلورنال ،ان "عودة التكايا 
الديني��ة يف الفلوجة �سمن �سل�سلة حماربة تنظيم داع�ش �سمن �سيا�سة وطقو�ش 
التكايا بكافة طرقها التي حتمل مبادى العتدال يف الدين وحماربة نهج داع�ش 
". وا�ساف ان وفود من كربالء والنجف ودياىل وبغداد ح�رسوا يف حفل افتتاح 
التكي��ة القادري��ة .   وا�سار اىل ان الطرق يف التكايا الدينية يف النبار والفلوجة 
تعر�س��ت للقت��ل والتخري��ب من قب��ل التنظيم��ات الرهابي��ة كون فك��ر التكايا 

والت�سوف �سد عقيدة داع�ش الجرامي .  

بغ��داد � خا�ش: افتتح حمافظ بغداد املهند�ش عطوان العطواين مرحلة جديدة 
م��ن م���رسوع م��اء الرا�سدي��ة بطاق��ة 2000م/3 يف ال�ساع��ة ، موؤك��داً خالل 
الفتتاح ان هنالك م�ساريع مهمة اخرى باأنتظار امل�سادقة عليها من جمل�ش 
ال��وزراء ووزارة التخطيط لإجنازها يف الفرتة املقبل��ة . وقال ال�سيد املحافظ  
خ��الل افتتاح��ه امل���رسوع " يف بي��ان اورده مكتبه العالم��ي "ان امل�رسوع 
يغط��ي جزء كبر من مناطق احل�سينية والرا�سدية وبطاقة )2000((م/3 يف 
ال�ساع��ة ، مبينا " ان املحافظة تعمل على تنفي��ذ العديد من امل�ساريع املهمة 
واحليوية منها م�رسوع للماء بطاقة )10000( م/3 والذي �سيحل الكثر من 
امل�ساكل واملعوقات التي تواجه تلك املناطق   وا�ساف ان املحافظة �ستعمل 
عل��ى اإجناز م�رسوع اك�ساء منطق��ة الرا�سدية وحتديث �سبكة الكهرباء وغرها 
من امل�ساريع املهمة التي حتتاج اىل امل�سادقة عليها من قبل جمل�ش الوزراء 
ووزارة التخطي��ط لتنفيذه��ا م��ن ميزاني��ة تنمي��ة القالي��م ، م�س��راً " اىل ان 
التن�سي��ق والتعاون جيد بن املحافظ��ة ووزارة العمار وال�سكان والبلديات 

لتنفيذ امل�ساريع املهمة يف الفرتة القادمة 

كرك��وك � متابع��ة ق��ال املر�سد العراقي حلق��وق الإن�س��ان اإن على احلكومة 
املحلي��ة يف حمافظة كركوك الإ�رساع باإدخال النازحن الفارين من ق�ساء 
احلويج��ة اإىل املحافظة باأ�رسع وقت وعدم اإبقائهم بالقرب من مكتب خالد 
يف اجلانب الغربي منها. اأكد املر�سد اأن النازحن الذي ما زالوا عالقن يف 
مناط��ق خ��ارج مدينة كركوك، ل��ن يكونوا بعيدين عن خط��ر �سالح عنا�رس 
تنظي��م "داع�ش" ما داموا ُهناك، واأن اإبقائهم عالقن يف مناطق غر موؤمنة 
وغ��ر �ساحل��ة للعي�ش ول تتوفر فيه��ا اخلدمات ُيفاق��م ماأ�ساتهم وي�سعهم 
اأم��ام خطر امل��وت. قالت م�سادر حملية يف كرك��وك، اإن "ال�سلطات املحلية 
اأوقف��ت عملية اإدخال النازحن الهاربن من احلويجة باإجتاه املدينة حيث 
مع��رب مكتب خالد ال��ذي ُيعترب منطقة متا�ش بن ق��وات البي�سمركة الكردية 

وتنظيم داع�ش".

حقيبة 

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

بغداد ـ متابعة

طالب��ت جلن��ة الثقاف��ة والإع��الم الربملانية، 
ال�سب��ت، اأمان��ة بغ��داد بالإ���رساع يف اإج��راء 
الرتميم��ات والإ�سالحات الالزم��ة للتماثيل 

والن�س��ب التذكارية يف العا�سمة، م�سرة اإىل 
اأن ن�س��ب احلري��ة يعاين من الإهم��ال ال�سديد 

وت�ساقط واجهته الرخامية.
وقالت اللجنة يف بيان �سحفي، اإنها “وجهت 
كتاب��ا ر�سمي��ا لأمان��ة بغ��داد ذكرت في��ه اأن 

العا�سمة  الواق��ع يف مرك��ز  “ن�س��ب احلرية 
يعاين م��ن الإهمال ال�سدي��د وت�ساقط واجهته 
الرخامي��ة، كذل��ك ن�سب 14 متوز ه��و الآخر 
م��ن الن�سب املميزة الت��ي تزين �سوارع بغداد 

احل�سارة وال�سالم”.

واأ�ساف البيان اأن “اللجنة وجهت بالإ�رساع 
باإجراء الرتميمات والإ�سالحات الالزمة، مبا 
يظهر جماليتها ويحاف��ظ على قيمتها الفنية 
والفكري��ة ويربز الوجه احل�س��اري للعا�سمة 

احلبيبة”. 

الثقافة النيابية تطالب أمانة بغداد بترميم التماثيل والنصب التذكارية في العاصمة
بغداد ـ متابعة

الجميلي يعلن افتتاح منفذ 
طريبيل الحدودي خالل 

المدة المقبلة

وزير الهجرة : )3200( 
نازح من أيمن الموصل منذ 

انطالق عمليات تحريره


