
متكن��ت امل��اكات الهند�سية والفني��ة يف وزارة الكهرباء 
م��ن جتهيز اجلانب الأي�رس من مدين��ة املو�سل ب� )٥٥٠( 
مي��كاواط م��ن الطاقة الكهربائي��ة، بعد ت�سغي��ل املحولة 
الرئي�سي��ة الثاني��ة يف حمطة ���رسق املو�س��ل التحويلية 
)٤٠٠ ك.ف(، م��ن قب��ل م��اكات مديري��ة نق��ل الطاق��ة 
الكهربائي��ة املنطقة ال�سمالية، ف�س��ًا عن ت�سغيل حمطة 
املو�س��ل ال�رسقية التحويلي��ة )١٣٢ ك.ف( واإعادتها اإىل 
اخلدم��ة من قبل ماكات املديري��ة املذكورة، ما �سي�سهم 

يف زيادة �ساعات جتهيز الطاقة الكهربائية.
  املتحدث الر�سمي با�سم وزارة الكهرباء الدكتور م�سعب 
���رسي املدر���س ق��ال يف حدي��ث �سحف��ي ، اإن م��اكات 
وزارة الكهرب��اء يف مديريات اإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية تعمل جاهدة من اجل اإ�سافة قدرات اإنتاجية، 
وزي��ادة الطاق��ة ال�ستيعابي��ة يف املحط��ات التحويلي��ة 
باإدخالها الواحدة تل��و الأخرى للخدمة بعد تعر�سها اإىل 
التوقفات ب�سبب اأعمال الإرهاب والتخريب التي طالتها.

  اعلن ع�سو جمل�س حمافظة النبار ،الثاثاء، ان ال�رسكة 
المريكي��ة �ستبا���رس مبه��ام عمله��ا يف تام��ن وتاأهي��ل 
الطري��ق ال��دويل ال�رسي��ع خ��ال ال�سهر الق��ادم ومبتابعة 
اجله��ات احلكومي��ة امل�سوؤول��ة .  وق��ال فه��د الرا�س��د يف 
ال�رسك��ة  اإن"  )اجلورن��ال(،  ملرا�س��ل  خا���س  ت�رسي��ح 
المريكي��ة الت��ي تعاق��دت معه��ا احلكوم��ة املركزية يف 
بغداد �ستبا�رس عملها خال ال�سهر القادم لتاأهيل وتامن 
الطري��ق ال��دويل ال�رسيع م��ن بداية ق�س��اء الكرمة �رسقي 
الفلوجة مرورا بالرمادي و�سول اىل غرب العراق للمنافذ 

احلدودية مع العراق و�سوريا وال�سعودية والردن".
 وا�س��اف ،الطري��ق الدويل يف النب��ار �سيوؤمن الكثري من 
اخلدم��ات والرتق��اء بالواقع القت�س��ادي يف املحافظة 
ك��ون الطريق ال�رسيع مير باأق�سي��ة ونواحي النبار كافة 
ويت��م ا�ستخدام ال�سرتاحات واملطاعم واملحال التجارية 
يف بي��ع امل��واد الغذائية واخلدم��ات ال�سناعي��ة ل�سائقي 
ال�ساحن��ات مما يوف��ر مبالغ مالية وفر���س عمل لاأيدي 

العاملة".
 وا�س��ار الرا�سد ان" تامن الطري��ق الدويل وتاأهيل الطرق 
واملمرات الربية واجل�سور �سيوؤمن عودة احلركة التجارية 
ب��ن العراق وث��اث دول عربية جم��اورة ترتبط بالعراق 

مبجالت اقت�سادية و�سناعية كبرية". 
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�سحف��ي  ت�رسي��ح  يف  كرك��وك  حماف��ظ  وق��ال 
اإن ،"افتت��اح املبن��ى ج��اء به��دف التخفي��ف عن 
العب��اء التي يواجهه��ا �سكان الناحي��ة ولغر�س 
ت�سهي��ل مراجعاته��م للدوائ��ر الق�سائي��ة ومت�سيه 
معاماته��م مثمنا جهد رئي���س حمكمه ا�ستئناف 
كرك��وك القا�سي عبد الك��رمي املفرجي وم�ساعيه 
يف افتت��اح املبن��ى والعمل على افتت��اح حماكم 
يف ناهيتي ق��ره اهنجري وليان ..م�سيدا مببادرة 

ال�سيدة املا�س فا�سل بتربعها باملبنى.
وا�س��اف حماف��ظ كرك��وك " ان الفتت��اح تزامن 
مع مرور 100 عام عل��ى ا�ستحداث ناحية �سوان 
.. موؤك��دا ان �سيا�سات النظام البائ��د حاول الغاء 
ناحية �س��وان من اخلارطة ونواح��ي اخرى منها 
يايج��ي و �رسك��ران لكنن��ا اليوم نح��ن يف �سوان 

والو�ساع 7عادت لطبيعتها .
واكد رئي�س حمكم��ة ا�ستئناف كركوك ان حمكمة 

�س��وان ت�س��م ارب��ع حماك��م للتحقي��ق والح��وال 
ال�سخ�سي��ة والب��داءة واجلن��ح و�ستق��دم خدماتها 
ل�سكان الناحية ب��دل معاناتهم ال�سابقة بالتوجه 

نحو كركوك .
وي�سل تع��داد �سكان الناحي��ة اىل 55 الف ن�سمة 
وت�سم 75 قرية وتعد مبادرة التربع من قبل احد 
املواطن��ن مببنى لأن�س��اء حمكمة هي الأوىل من 

نوعها يف كركوك .

اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة ان يوم غد  اخر موعد 
ل�ستام طلبات املواطنن اخلا�سة باأمور احلج.

وق��ال املتح��دث الر�سم��ي با�س��م الهيئ��ة ح�س��ن فه��د 
الكن��اين، يف بي��ان  له اإن”  الهيئة ح��ددت نهاية الدوام 
الر�سم��ي ليوم غد اآخر موع��د ل�ستام طلبات املواطنن 
اخلا�س��ة باأمور احلج عن طري��ق ق�سم �سوؤون املواطنن 

يف الهيئ��ة”. واو�س��ح ان “مكات��ب الهيئ��ة يف بغ��داد 
واملحافظ��ات ماتزال م�ستمرة با�ست��ام الدفعة الثانية 
م��ن تكلف��ة احل��ج للمو�سم املقب��ل 2017 حلج��اج الرب 
واجل��و والتي يتم دفعه��ا عرب فروع امل���رسف العراقي 
للتج��ارة”. وقررت هيئ��ة احلج و العم��رة ، البقاء على 
تكلف��ة احلج كالع��ام املا�سي مببل��غ 4 ماين و600 
ال��ف دينار حلجاج اجل��و و 3 ماين و900 الف دينار 

حلجاج الرب”.

اأعلن��ت مديري��ة �رسط��ة حمافظة النج��ف واملن�ساآت ع��ن و�سع خطة خا�س��ة ل�ستقبال 
الزائرين الوافدين وتاأمن جميع الطرق املوؤدية اإىل مرقد المام احل�سن عليه ال�سام .

وقال��ت املديري��ة " مت و�سع خط��ة اأمنية خا�سة لزي��ارة الن�سف من �سعب��ان باأ�رساف 
مبا���رس م��ن قائد عمليات الف��رات الو�سط الل��واء الركن قي�س املحم��داوي وقائد �رسطة 
حمافظ��ة النج��ف العميد احلقوقي ماجد حاكم العاب��دي اإذ مت توزيع املهام والواجبات 

على اأمري القواطع الأمنية من ال�رسطة والأجهزة الأمنية واحل�سد ال�سعبي " .

مع تزايد حاالت هروب الطالب من صفوفهم ..

سطوة العشائر تعمق الهوة بين المواطن والمالكات التربوية 
اإذ اك��دت جلن��ة الرتبي��ة يف جمل�س حمافظة بغ��داد، الثاثاء، ان 
التدخات الع�سائرية ا�سعفت دور املر�سد الرتبوي يف املدار�س، 
وفيم��ا اأو�سح��ت ب��ان مه��ام املر�س��د الرتب��وي تعن��ى مبتابعة 
�سوؤون الطلب��ة الذين يعانون من امل�ساكل يف املدار�س كالتغيب 
وغريه��ا، ا�سارت اىل وجود فجوة كبرية ب��ن املواطن والكوادر 
الرتبوي��ة ب�سب��ب تدخ��ات الأه��ايل ورف���س توجي��ه الل��وم اىل 

اأبنائهم وان كانوا خمطئن.
وق��ال ع�س��و اللجنة علي جعف��ر العاق يف حدي��ث �سحفي ، اإن 
"التدخات الع�سائرية قد ق�ست وا�سعفت دور املر�سد الرتبوي 
يف املدار���س"، مبين��ا ب��ان "تاأث��ري املر�س��د الرتب��وي يف معظم 

املدار�س معدوم ب�سكل كامل مع ا�سف �سديد".

واأو�س��ح الع��اق، ان "مه��ام املر�س��د الرتب��وي تعن��ى مبتابع��ة 
�سوؤون الطاب الذين يعانون من امل�ساكل يف املدار�س كالتغيب 
وغريه��ا بالتباح��ث م��ع ذوي��ه او ح��ل م�سكات��ه م��ع ال��كادر 
التدري�س��ي ان وج��دت"، م�س��رياً ، هن��اك فجوة كب��رية اليوم بن 
املواط��ن والك��وادر الرتبوي��ة ب�سبب تدخ��ات الأه��ايل ورف�س 
توجي��ه اللوم اىل اأبنائه��م الطلبة وان كان��وا خمطئن مما يوؤثر 

على امل�ستوى التعليمي ب�سكل عام.
م��ن جهته، يق��ول الباحث الجتماعي فت��اح العبيدي اأن "�سلطة 
القان��ون يج��ب اأن تك��ون الأق��وى، لك��ن النزع��ة الع�سائرية هي 
امل�سيط��رة، م��ا يعني اأننا اأمام م�سكلة خط��رية. فال�ساح منت�رس 
ومتوف��ر ل��دى جمي��ع الع�سائر". واأ�س��اف ، اأن " �سع��ور املواطن 
ب�سع��ف القانون وقوة الع�سائر يجعله يق��ف اإىل جانب الع�سرية 

بغ�س النظر عن الظروف والدوافع. يكفي اأنها احت�سنته". 

وعل��ى �سعي��د مت�س��ل �سلطن��ا ال�سوء عل��ى اأ�سب��اب الهروب من 
املدر�س��ة ، يف البداي��ة حت��دث الطالب  ع��اء اإ�سماعيل و هو احد 
الط��اب الهاربن  قائًا، ان هذا هو ديدن��ه دومًا فغالبًا يتحن 
الفر�سة للهروب من املدر�سة ، معلًا ذلك بان البيئة املدر�سية ل 
ت�سمح له بذلك ، حيث ل توفر املدر�سة تلك املقومات التي توؤهله 
لارتياح فيها ؛ فاغلب الف�سول الدرا�سية التي يتنقل فيها �سيئة 
التهوي��ة و التكيي��ف - خ�سو�س��ًا اأننا يف ف�س��ل ال�سيف و عدم 
وجود تل��ك الو�سائل التعليمية التي حتف��زه للرتكيز يف الدر�س ، 
فاغلب الف�سول يف مدار�سنا هي عبارة عن غرف باهتة ل اأكرث . 

ق�سوة و ت�سديد املعلم هي �سبب هروبي، 
بهذه العبارة ابتداأ �سام علي حديثه ، حيث اأكد اأن احد املعلمن 
ال��ذي يع��اين من ت�س��دده و �سعوره بامللل يف ح�ست��ه ، هو �سبب 
مكوث��ه و تنقل��ه يف ا�سياب املدر�س��ة ، و اأن التناق�س مع الطالب 

ح��ول الأ�سب��اب التي دفعته لله��روب ، احد احلل��ول املهمة لهذه 
امل�سكلة.م��ن جانب��ه اأك��د الطالب خلي��ل حمم��د اأن �سبب وجوده  
يف مم��رات املدر�س��ة طوال اليوم الدرا�س��ي ، هو عدم املرونة يف 
التعامل معنا كطاب ، فا مزح ول �سحك ول مرونة فهي وذلك 
بحجة حفظ النظام وهيبة املدر�سة ، و عدم ال�سماح بذلك حتى لو 
بحدود ، و هذه الأمور احد اأهم الأ�سياء التي ت�رسق قلب الطالب ، 
و توؤث��ر اإيجابا يف نف�سيته و حما�سه حل�سور احل�س�س الدرا�سية 
، و قليًا ما جتد من املعلمن الذين يتفهمون هذه الأمور . يذكر 
ان  جلنة الرتبية يف جمل�س حمافظة بغداد قد اكدت، الحد )26 
مار���س 2017(، ارتفاع ن�سبة ه��روب التاميذ من املدار�س يف 
العا�سم��ة، وفيم��ا اأو�سحت بان ت��ردي الأو�س��اع القت�سادية 
واكتظ��اظ املدار���س بالطلبة على راأ�س اأ�سب��اب الهروب، ا�سارت 
اىل ان دوائر الرتبية مل تقم باأي دور يف مواجهة تلك الظاهرة. 

أعداد ـ لميس عبد الكريم 

امنية األنبار: عملية تطهير المناطق الصحراوية 
لتأمين الطريق الدولي وحماية المدن المحررة

مديرية اتصاالت المثنى تصلح األعطال 
والعوارض الهاتفية

األمم المتحدة : أكثر من 435 ألف شخص نزحوا 
من غربي الموصل

بعد مرور 100 عام على استحداثها .. 

 ناحية شوان تشهد افتتاح مبنى محكمتها شمال كركوك
النبار/اجلورنال ني��وز : اعلن ع�سو اللجنة المنية يف جمل�س حمافظة النبار 
اليوم ،الثاثاء، ان العملية الع�سكرية التي اعلنها رئي�س الوزراء لتطهري املناطق 
ال�سحراوية يف النبار جاءت لتامن الطريق الدويل وحماية املدن املحررة من 

هجمات تنظيم داع�س الرهابي .
وق��ال راجع ب��ركات العيفان يف ت�رسيح خا�س ملرا�س��ل )اجلورنال نيوز(، ان" 
مع��ارك تطهري املناطق ال�سحراوية جاءت لتام��ن الطريق الدويل يف املناطق 
املح��ررة ومنه��ا ق�ساء الرطب��ة وتقاطع م��رور الوليد غرب النب��ار مع حماية 
امل��دن املحررة من هجم��ات تنظيم داع�س الذي ي�ستخ��دم ال�سحراء يف التمركز 

والهجمات".
وا�ساف ان" العملية الع�سكرية م�ستمرة مب�ساركة جميع �سنوف القوات المنية 
وبدع��م ط��ريان التحال��ف لتدم��ري مع�سك��رات ومق��رات التنظي��م الجرام��ي يف 
املناطق ال�سحراوية وال�ستعدادات الع�سكري لقتحام املناطق الغربية وحترير 

ق�ساء القائم وراوه وعنه خال اليام القادمة".

املثن��ى � خا�س : متكن��ت هيئات الكاب��ل يف مديرية ات�س��الت حمافظة املثنى 
التابع��ة لل�رسكة العامة لات�سالت والبن��ى التحتية من ا�ساح كابات ثانوية 
وتاأهي��ل تقا�سي��م هاتفي��ة يف منطق��ة ب�ساتن حمم��د علي املج��اورة مل�ست�سفى 

احل�سن التعليمي و�سيانة كابل ثانوي �سعة 100 زوج يف املنطقة ذاتها .
وكذل��ك مت ا�ساح وت�سغي��ل تقا�سيم هاتفية يف منطقة 270 دار و�سيانة تق�سيم 
وكابين��ة . ويف بدال��ة النجمي مت ا�س��اح وا�ستبدال التقا�سي��م العاطلة وا�ساح 
العوار���س يف الكابات املبا�رسة ومت ت�سغي��ل الهواتف مل�سرتكي ق�ساء النجمي 

ا�سافة اىل ن�سب اعمدة جديدة للتقا�سيم الهاتفية بدل من العمدة القدمية .

بغ��داد � متابع��ة : اأعل��ن املتح��دث با�س��م الأمن الع��ام ملنظم��ة الأمم املتحدة، 
ا�ستيف��ان دوغري��ك، اأن ع��دد النازحن من غرب��ي مدينة املو�سل بل��غ اأكرث من 
435 األ��ف �سخ���س، منذ بدء العمليات الع�سكري��ة ل�ستعادة ال�سطر الغربي من 

املدينة، يف 19 �سباط املا�سي.
وق��ال دوغريك يف موؤمتر �سحفي عق��ده م�ساء الأثنن مبقر املنظمة الدولية يف 
نيوي��ورك" ان "اأكرث من 403 اآلف �سخ�س نزحوا م��ن ال�سطر الغربي للمو�سل، 
فيما متكن حوايل 32 األف �سخ�س من العودة اإىل املناطق التي متت ا�ستعادتها 

من قب�سة تنظيم داع�س".
وا�ساف، "يواجه الأ�سخا�س الذين ما زالوا يف املناطق اخلا�سعة لتنظيم داع�س 
غرب��ي املو�س��ل نق�سا �سديدا يف جمي��ع ال�سلع تقريبا، حي��ث مت قطع الإمدادات 

التجارية عن هذه املناطق، منذ ت�رسين اأول املا�سي".

حقيبة 

الموصل ـ خاص

األنبار ـ خاص 

كركوك ـ خاص

النجف ـ خاصبغداد ـ متابعة

وزارة الكهرباء تجهز الجانب األيسر 
)55٠( ميكاواطًا من الموصل بـ

مجلس األنبار: الشركة األميركية 
ستباشر تأمين وتأهيل الطريق 

الدولي خالل الشهر المقبل

شرطة النجف تضع خطة أمنية للزيارة الشعبانيةغدًا آخر موعد لتسلم طلبات المواطنين الخاصة بالحج

يعد املجتمع العراقي مبختلف 
طوائفه واأعراقه ع�شائري الطابع 
والعادات والتقاليد. هناك اأعراف 
متفق عليها بني الع�شائر وهي ان 
ال �شلطة فوق �شلطتهم وال معاير 

يفوق معايريهم وقيمهم وتختلف 
درجة �شيطرة الع�شائر على زمام 

ال�شلطة بح�شب قوة القانون 
وطبيعة البيئة التي ين�شب فيها 
اخلالف لكن ان ت�شل التدخالت 

الع�شائرية اىل �شلك التعليم فهذا ما 
ال يجب التغا�شي عنه

افتتح حمافظ كركوك مبنى 
حمكمة ناحية �شوان �شمال 

املحافظة للتحقيق واالحوال 
والبداءة واجلنح وذلك 

بعد مئة عام من ا�شتحداث 
الناحية والتي يقطنها قرابة 
بها  وترتبط  ن�شمة  األف   55

قرابة 75 قرية.

ُ


