
ويعل��ل البع���س �سب��ب ح��رق تل��ك املدار�س اىل 
غياب ال��دور الرقابي واملحا�سب��ة لهكذا حاالت 
حي��ث انه��ا يف كل مرة حتدث مبختل��ف مدار�س 
ل �سد جمهول وال ت�ستطيع االأجهزة  الب�رصة ت�سجَّ
االأمني��ة معرفة الفاع��ل فت�سجل بع���س النتائج 
�سد جمهولني لت�ستمر �سيا�سة حرق املدار�س يف 
بع���س مناطق اأق�سية الب���رصة ال�سمالية ومركز 
املحافظ��ة، فت���رصخ نقابة املعلم��ني م�ستنجدة 
باجله��ات احلكومي��ة ال�سادقة يف ح��ل اي اأزمة 
ولي���س للخ��روج وال���رصاخ على زواي��ا �سا�سات 
التلف��از حيث اأعلنت النقابة وعلى ل�سان رئي�سها 
ج��واد املريو���س ح��دوث حالت��ني يف املحافظة 

خالل ال�سهر احلايل.
ويقول املريو�س للجورنال مل يكد العام الدرا�سي 
٢٠١٧/ ٢٠١٦ ي��ودع مدار���س الب���رصة معلنًا 
انته��اء االمتحان��ات النهائي��ة حت��ى فاجاأتن��ا 
طالب��ة مدر�سة متو�سط��ة يف مدر�س��ة اأهلية تقع 
يف منطق��ك اجلزائر مركز املحافظة حيث اقدمت 
طالبة على احداث حريق يف احد طوابق املدر�سة 
بع��د اأن ا�ستقدمت قنينة عط��ر وقداحة م�ستهدفة 
�سج��الت املدر�سة يف غرفة املع��اون وقبل هذه 
احلادث��ة بثالث��ة ايام اأُعلن ح��رق غرفة املعاون 
يف الطاب��ق الث��اين ملتو�سط��ة بن��ني الواقعة يف 
كرمة عل��ي وهذا احلريق ا�ستهدف اي�سًا �سجالت 
الدرج��ات للطلبة وقبلها اي�سا مت حرق متو�سطة 
للبنني يف منطق��ة اللطيف يف منطقة كرمة علي 
اي�سا وقبلها حاالت عديدة ويفيِ كل مرة تختلف 
االأ�سب��اب وتتعقد االع��ذار ولو تقبلن��ا تربير هذا 
التج��اوز والتم��ادي من البن��ني واولياء امورهم 
فكيف لنا ان نربر اقدام فتيات �سغار هن امهات 
امل�ستقب��ل على التخطيط والتنفي��ذ لهذه االأفعال 
االجرامي��ة كم��ا ح�س��ل يف متو�سط��ة مناه��ل 
العلم يف ني�س��ان املا�سي حني اقدمت زمرة من 
الفتي��ات ال�سغ��ار عل��ى ا�ستخ��دام اآالت جارحة 
�س��د ابنة احدى املدر�س��ات بغ�سًا باأمها التي مل 
ينجح��ن يف در�سه��ا . ويرى املريو���س ان بع�س 
املدار�س انت�رص فيه��ا منهج اإجرامي يغذي طلبة 
املدار���س من البنني والبنات ل��ن تفلح تعليمات 
ال��وزارة الهزيل��ة عل��ى معاجلته��ا او احل��د منها 
و�سيط��رة االأحزاب وامللي�سيات عل��ى قرار تربية 

الب���رصة وانت�س��ار الف�س��اد امل��ايل واالداري يف 
�سعب واأق�سام مديرية تربية املحافظة املختلفة 
ولقناع��ة االإدارات الفا�س��دة واطمئنانها لوجود 
جه��ة حزبي��ة او ملي�سياوي��ة او برملاني��ة تدعم 
وجودها وتقف حائاًل بوجه اللجان التحقيقية او 
قراراتها الهادفة الجتثاث الفا�سدين والفا�سلني 
م��ن االإدارات ولوج��ود جمموعات من امل�رصفني 
الذين اوجدتهم االأحزاب لغر�س ا�سعاف اداراتها 
الفا�س��دة بالنج��دة والدعم واأ�سبح م��ن ال�سعب 
ع��الج ه��ذه احلال م��ن قب��ل الرتبي��ة ووزاراتها 
ونح��ن كنقاب��ة للمعلم��ني يف الب���رصة ننا�س��د 
وللم��رة االآل��ف جمي��ع املواطن��ني وال�رصفاء يف 
الب�رصة للتدخل واإ�س��الح و�سع الرتبية الغارق 
يف الرتدي قبل ان ي�ستفحل امر تداول املخدرات 
وا�سالي��ب اجلرمية بني الط��الب ب�سكل مريع يف 
مراح��ل الدرا�س��ة املختلف��ة ولدين��ا كل احلل��ول 
للنهو���س بالواق��ع الرتبوي ل��و اأعطتنا االأحزاب 
ورجاله��ا جمااًل بعي��دا عن امل�ساوم��ة والتهديد 
. ولرتبي��ة الب�رصة راأي يف ح��االت احلريق التي 
حت�س��ل يف بع���س املدار���س حي��ث ي�س��ر مدير 
اعالم الرتبي��ة با�سم القطراين م��ن خالل حديثه 
للجورنال نحن بو�سفن��ا موؤ�س�سة تربوية كبرة 
حت��دث فيه��ا بع���س احل��االت وامل�س��اكل ولكن 

نتعام��ل م��ع كل حال��ة مب��ا ينا�سبه��ا م��ن ح��ل 
وهناك حاالت ح�سلت يف بع�س املدار�س لكنها 
ح��االت قليل��ة جداً الت��كاد حت�سى ول��دى تربية 
حمافظ��ة الب�رصة تعامل مع هذا االمر من خالل 
عملي��ة اخبار املدار���س من قب��ل املديرين ومن 
ث��م يتم التحقي��ق ويفيِ االعم االأغل��ب هي حاالت 
ب�سيط��ة ال توؤث��ر يف �سر العملي��ة الرتبوية الننا 
نح��ن اي�سًا جزء من املجتم��ع وب�سبب االزدحام 
املوج��ود يف البل��د واملحافظ��ات، والع�سوائيات 
والبي��وت املال�سق��ة للمدار���س حت��دث احيان��ًا 
ح��االت حري��ق يف املدار�س ولك��ن لي�ست موؤثرة 
وال توج��د حاالت حرق كاملة يف املدار�س وهي 
ن��ادرة وقليل��ة وال توؤث��ر يف العملي��ة الرتبوي��ة. 
ون�رصت وكالة اجلورنال نيوز قبل يومني تقريراً 
م�س��وراً ع��ن ن�س��وب حري��ق يف اح��دى مدار�س 
الب���رصة حيث ك�سف م�سدر امن��ي مل يك�سف عن 
هويته عن ن�سوب حري��ق يف مدر�سة من مدار�س 
الب�رصة والت��ي تقع بالقرب م��ن ناحية الهارثة 
�سمايل حمافظ��ة الب�رصة . وقال امل�سدر االمني 
للجورن��ال ان اح��دى مدار���س الب���رصة وحتديداً 
مدر�س��ة حرير الواقعة يف ح��ي الر�سالة تعر�ست 
اىل حري��ق وحتى االن ال تع��رف ا�سباب احلريق 
والتحقيق��ات جاري��ة ملعرف��ة التفا�سيل . ولفت 

امل�سدر النظ��ر اىل ان الغرف اخلا�سة باملدر�سة 
والدفاتر تعر�س��ت اىل احلريق وال تعرف ا�سباب 
احلري��ق ه��ل ه��و بفع��ل فاع��ل او ب�سب��ب متا�س 
كهربائ��ي ،م�س��راً اىل ان امل�رصف��ني واالجه��زة 
االأمني��ة توجه��وا اىل م��كان املدر�س��ة للتحقيق 
يف االم��ر . ويعلل املواطن �سع��د فالح للجورنال 
ا�سب��اب ح��رق تل��ك املدار�س بعدم جن��اح بع�س 
الطلب��ة الذي��ن يقوم��ون ب�سكل متعم��د يف حرق 
املدار���س او غرف املعلمني وبع�سها ت�سجل �سد 
جمه��ول حيث ن�ستغرب مل��اذا ال يوجد دليل على 
من ح��رق ال�سجالت والوثائق وه��ذا يوؤكد وجود 
اأي��اد تق�سدت يف حرق تل��ك الغرف التي حتتوي 
على �سجالت الطلب��ة والغريب اي�سًا انها حت�سل 
يف وق��ت االمتحانات والتي تتك��رر يف كل عام 
ون�سمع عنها يف وكاالت االنباء وو�سائل االعالم 
وم��ن هنا نطالب الرتبية واجلهات االأمنية باأخذ 
احليطة واحل��ذر يف متابعة هكذا ق�سايا خطرة 
قد تت�سبب بعالم��ة اإنذار وخطر للعملية الرتبوية 
يف مدار�س حمافظة الب���رصة كما نطالب قيادة 
ال�رصطة بتوفر عنا���رص اأمنية حلماية املدار�س 
واذا ف�سل��ت وعج��زت فعل��ى ادارات املدار���س ان 
تتخ��ذ ح��اًل اخ��ر وه��و و�س��ع كام��رات مراقبة 

خمفية ملعرفة الفاعلني .

نف��ت وزارة املوارد املائية، االربعاء، ما ج��اء به تقرير �سحيفة 
"يو اأ�س اأي تودي" االأمركية ب�ساأن حدوث �رصخ يف �سد املو�سل 
ي�س��ل اىل 3٧٠  قدم��ًا ، قائل��ة اأن��ه "يواجه ق�س��ورا مدمرا ما مل 
يخ�سع الإ�سالح��ات فورية". وقال املدير الع��ام لل�سدود املائية 
مهدي ر�سي��د يف حديث ل� »اجلورنال نيوز« ، "هذه املعلومة غر 
�سحيحة "  م�سيفًا، " مل يثبت مثل هذه احلالة يف ال�سد الن فريق 
املهند�س��ني االأمركي امل���رصف على عملي��ة �سيانته يف ات�سال 

دائم معنا ومل تردنا مثل هذه املعلومة العارية عن ال�سحة". 
م��ن جانب اآخ��ر قال النائب ع��ن حمافظة نين��وى حنني قدو يف 
حدي��ث ل��� »اجلورن��ال ني��وز« ان " هن��اك جهات معين��ة حتاول 
اأث��ارة البلبلة واخلوف بني ابناء حمافظ��ة نينوى والعراق ب�سكل 
ع��ام، خا�سة ان عمليات التحرير تو�سك على االنتهاء بعد احلاق 
هزمية كربى بالتنظيم االرهابي الذي رمبا كان يت�سلم دعمًا من 

قبل بع�س اجلهات ومنها الواليات املتحدة االأمركية". 
واأك��د ق��دو اأن "هذا الكالم يق��ع �سمن الدعاي��ات املغر�سة خللق 
بلبل��ة بني العراقيني وكذلك ت�ستيتت اهتمام القوات امل�سلحة عن 

هدفهم االأ�سا�س وتخويفهم بانهيار ال�سد".
ويف تقري��ر ن�رصته �سحيفة ي��و اإ�س اإيه ت��وداي االمركية، قالت 
اإن �رصخ��ا يف اأح��د اأج��زاء ال�س��د ي�س��ل ارتفاع��ه اإىل 3٧٠ قدم��ا 
ميك��ن اأن يعر�س حي��اة 4 ماليني �سخ�س للخط��ر باإر�سال مياه 
الفي�سان��ات اإىل م��ا يزيد على ٢٠٠ ميل يف اجت��اه امل�سب نحو 
العا�سمة بغداد، مبتلعا قرى، ومدمرا حقواًل، ومت�سببا يف اأ�رصار 
اقت�سادي��ة بقيم��ة ت�س��ل اإىل ٢٠ ملي��ار دوالر، ح�س��ب تقديرات 

�سالح املهند�سني يف اجلي�س االأمركي.
وكان��ت احلكومة العراقية قد اأّجلت قرارا حول جتديد التعاقد مع 
�رصك��ة هند�سة اإيطالية يديرها �س��الح املهند�سني، عندما ينتهي 
التعاق��د الق��دمي خ��الل الع��ام احل��ايل. ورمب��ا حت��اول احلكومة 
اإج��راء االإ�سالحات املطلوب��ة لل�سد بنف�سها؛ توف��را للنفقات يف 
وق��ت ت�سع��ر فيه ب�سغ��ط نقدي ب�سب��ب تكلفة احلرب �س��د تنظيم 

داع���س االإرهابي. واأعرب الفريق تود �سيمونيت، قائد �سالح 
االأمرك��ي، ع��ن  املهند�س��ني يف اجلي���س 

تخوفه لل�سحيفة من اأن 
ن  تك��و

احلكوم��ة العراقي��ة متفائل��ة ج��دا ح��ول م�ست��وى االإ�سالح��ات 
الالزم��ة لل�س��د، وم��ن ث��م ل��ن جت��دد التعاق��د، م�سيف��ا اأن الوقت 
ينف��د من احلكومة بينم��ا تفكر يف اتخاذ الق��رار. الفتا النظر اإىل 
اأن��ه يتوق��ع اأن ي�ستغرق االأمر �سهرين اآخري��ن، ويف النهاية ميكن 
اأي�س��ا اأن نح�س��ل عل��ى ق��رار اأو ال. ويف ال�سياق ذات��ه يقول اأحد 
امل�سوؤول��ني ع��ن اأمن ال�س��د يف �س��الح املهند�س��ني: "اخلطر الذي 
ي�سكل��ه ال�س��د ال يزال مرتفع��ا للغاية". ونقل��ت ال�سحيفة عن اأحد 
املحلل��ني اأن احلكومة العراقية تواجه انق�سامات �سيا�سية عميقة 
توؤج��ل بدوره��ا القرارات املهم��ة، ه��ذا باالإ�ساف��ة اإىل ال�سائقة 
املالي��ة التي تزيد من عرقلة اتخاذ القرارات. وتبلغ قيمة التعاقد 
احل��ايل م��ع تريفي ج��روب 3٠٠ مليون دوالر، ج��زء منها ممول 
م��ن البنك ال��دويل وقرو�س اأخرى. و�سيتطل��ب ال�سد عاما اآخر يف 
االأق��ل من العم��ل املكثف قبل اأن ي�سبح م�ستق��را، وفقا لتقديرات 
�س��الح املهند�سني يف اجلي�س االأمركي. واكتم��ل بناء ال�سد الذي 
يوفر الري والطاقة الكهرومائية اإىل العراق، يف عهد نظام �سدام 
ح�س��ني ع��ام ١985. وعلى الرغم من ت�سيي��د ال�سد ب�سكل �سحيح، 
اإال اأن��ه مبني عل��ى اأ�سا�س من امل��واد القابلة للذوب��ان يف املاء، 
ومن��ذ بنائه، يقوم العمال بحفر فتحات و�سخ اجل�س )خليط من 
امل��اء واالأ�سمن��ت والطني( يف هذه الفتحات لتقوي��ة اأ�سا�س ال�سد. 
لك��ن تراجع��ت اأعمال �سيانة ال�سد يف ال�سن��وات االأخرة؛ ما يثر 

خماوف من حدوث ق�سور هائل فيه.
وكان مهند�سون م�ساركون يف بناء �سد املو�سل بالعراققد حذروا 
ان، اأكرب �سد بالبالد، من اإمكانية انهياره دون �سابق اإنذار، ما قد 
ي�سفر عن م�رصع نحو مليون ون�سف مليون �سخ�س. املهند�سون 
واخلرباء املخت�سون، يح��ذرون من اأنَّ انهيار ال�سد املوجود على 
نه��ر دجلة �سمايل العراق، والبالغ طوله 8 اأميال )١3 كيلومرتاً(، 
»م�ساأل��ة وقت فح�س��ب«، االأمر الذي من �ساأن��ه اأن يت�سبب بكارثًة 

بيئية قد تقتل مليونًا ون�سف اإن�سان، ويرتك ماليني اآخرين، 
من مكان ال�سد و�سواًل اإىل بغداد، دون غذاء 

وال كهرباء وماأوى .
واأب��دوا 

خماوفهم من ذوبان الثل��وج على قمم اجلبال ال�سمالية يف اإقليم 
كرد�ست��ان الع��راق م��ع اكتم��ال �سع��ة ١١ مليار م��رت مكعب، ما 
�سيت�سبب يف اإغراق املو�سل، وت�سل املياه اإىل املناطق اجلنوبية 
م��روراً بالعا�سمة بغداد. يقول اخلرباء، اأن »ال�سد مبني على تربة 
جب�سي��ة ه�سة مكونة م��ن احلجر اجلري القاب��ل للذوبان، وهذه 

اله�سا�سة تزيد من �سعوبة ثبات الدعامات االإ�سمنتية«.
وكان��ت �سحيف��ة ›اإندبندن��ت‹ الربيطاني��ة، ن�رصت تقري��راً يف 3 
مار�س/ اآذار ٢٠١٦، اأكدت اأن هناك خماوف ج�سيمة من اإمكانية 
انهي��ار ال�سد يف امل�ستقب��ل القريب، حيث اإن ذوب��ان جليد ال�ستاء 

ي�سع هيكل ال�سد املت�رصر بالفعل حتت �سغوط اأكرب.
ح�سب ال�سحيفة، ونقال عن كبر املهند�سني ال�سابق بال�سد، ن�رصة 
اأدام��و، ف��اإن »ال�سد يف حال��ة خط��رة للغاية االآن، �س��وف توؤدي 
الفي�سان��ات القادمة خالل �سهري مار���س/ اآذار واأبريل/ ني�سان 
اإىل ارتف��اع م�ستوى املياه اإىل معدالت مثرة للقلق، مبا يزيد من 

حجم املخاطر ويجعل ال�سد غر م�ستقر«.
م��ن جهت��ه مهند���س خلي��ل اليا�رص م��ن مدين��ة املو�سل اأك��د اأن 
»م�سكل��ة ال�س��د قدمي��ة ج��داً واحلكوم��ة العراقية كان��ت على علم 
مب�سكلت��ه �سابق��ًا وتعمدت على تخف��ي احلقيقة«، وق��ال: »كانت 
هن��اك اقرتاحات كث��رة لتفادي انهي��ار ال�سد وع��دة حلول وهي 
قط��ع املي��اة من اجلان��ب الرتكي وثم تغر جم��رى نهر دجلة من 
خالل حفر قناة اإىل �سحراء تلعفر بخط م�ستقيم من ناحية ›وانة‹ 
توؤدي للوديان بال�سحراء وتفريغ مياة بحرة ال�سد بال�سحراء ثم 
ه��دم ال�سد بع��د تفريغه من املي��اة ، لكن كما قلنا ف��اإن احلكومة 

تقاع�س��ت ع��ن الفكرة قبل دخ��ول تنظيم داع���س اإىل املنطقة 
وبقيت الكارثة معلقة اإىل يومنا«.
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وقع��ت ال�رصك��ة ال�سعودي��ة الفرن�سية 
للموا�سالت العامة اتفاقيات رئي�سية 
م��ع كل م��ن �رصك��ة مر�سيد���س بن��ز، 
و�رصك��ة م��ان االأملانيت��ني، لتحدي��د 
واملوا�سف��ات  واالأح��كام  ال���رصوط 
الفنية والت�سنيعية لتوريد ما يقارب 
1000 حافلة لت�سغيل �سبكة خطوط 
احلاف��الت امل�ستقبلية �سمن م�رصوع 
امللك عبدالعزيز للنق��ل العام مبدينة 
الريا���س، ومت التوقي��ع عل��ى هام�س 
العامل��ي  لالحت��اد  الع��ام  املوؤمت��ر 
اختت��م  ال��ذي  العام��ة  للموا�س��الت 

اأعماله اأخراً.

االأربعاء  اأم�س  اأوروبيون  جتار  اكد 
األ��ف   30 نحو  ا���س��رتى  ال��ع��راق  اإن 
الواليات  من  للتوريد  االأرز  من  طن 

املتحدة.
واأ�سافوا اأن ال�سحنة �ستكون للت�سليم 
يف متوز املقبل واأنها جرى �رصاوؤها 

من �رصكة ايه.دي.اإم التجارية.
مدار  العراق حمادثات على  واأجرى 
األف   100 ب�ساأن �رصاء نحو  اأ�سابيع 
اأول  وق��دم  االأمركي  االأرز  من  طن 

طلب يف 11 اأيار اجلاري.
وزارة  العراقية  احلكومة  وفو�ست 
لتنفيذ  اأيار  التا�سع من  التجارة يف 
واالأرز  للقمح  مبا�رص  �رصاء  عمليات 
ذلك  وي�سمل  الغذائي  االأمن  ل�سمان 

�سفقات مع حكومات.

للبور�سة  الرئي�سي  املوؤ�رص  تراجع 
اأم�س   " توناندك�س   " التون�سية 
املئة  يف   0.17 بن�سبة  االرب��ع��اء  
 5705.73 م�ستوى  عند  لي�سل 

نقطة.
 1.795 ال��ت��ع��ام��الت  حجم  وب��ل��غ 
ارتفاع  و�سط  تون�سي،  دينار  مليون 
اأ�سهم  وانخفا�س  �رصكة،   12 اأ�سهم 
اأ�سهم  وا�ستقرار  اخرى  �رصكة   28

17 �رصكة.

الموارد المائية تنفي التقرير األميركي عن شروخ في سد الموصل

قلق من تبعاتها.. حرائق مدارس البصرة تتكرر موقعة خسائر مادية كبيرة 

اخلوف والقلق اعتادتهما 
نقابة املعلمني يف حمافظة 

الب�صرة ومردهما هو 
احلر�ص على العملية 

الرتبوية يف املحافظة التي 
دائمًا ما تتعر�ص ل�صدمات 
ونكبات، وهذه املرة ت�صل 

اىل جرائم جديدة وا�صاليب 
غريبة وهي حرق املدار�ص 

يف وقت االمتحانات

بغداد- لميس عبد الكريم

البصرة -محمد الجابري 

بغداد ــ متابعة

المــواد

المــواد

الغذائية

اإلنشائية

رز كيلو غرام  

حمص كيلو غرام

فاصولياء يابسة كيلو غرام

لوبياء كيلو غرام

عدس كيلو غرام

سكر كيلو غرام

معجون طماطه 830غرام

شاي ليبتون 450 غرام

شاي حصه كيلو غرام

زيت مستوردلتر واحد

طبقه بيض مستورد

حديد تسليح مستورد 
لكافة القياسات

حديد تسليح مستورد 
قياس 12  ملم

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم تركي

حديد تسليح مستورد 
قياس 16  ملم اوكراني

حديد زاوية مستورد 
قياس دون 50 ملم

حديد زاوية عراقي  
قياس كافة القياسات

حديد راسطه كافة 
القياسات مستورد

حديد ساقية عراقي

سيت حمام ابيض 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام ملون 
موديل انتيك /تركي

سيت حمام مشجر 
موديل انتيك /تركي

ابواب جاهزه داخليه

ابواب جاهزه خارجية 
مختلفة المناشئ

طخم حمام اردني /
موديل سان ريمو

طخم حمام اردني / 
ابيض وملون  ايكو

طخم حمام تركي 
)نارين ( بدون بانيو

طخم خالطات كامل  
موديل لونا

خالطات مغسله 
جسري لبناني

خالط سنك لبناني

خالط بانيو عمودي 
لبناني 

سيراميك ارضيات 
زنوبيا

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

طن

سيت

سيت

سيت

عدد

عدد

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم

طخم 

م 2

1500
1250
1000
2000
2500
1750
2500
3000
2000
2000
5500

470000

450000

440000

470000

510000

250000

500000

500000

157000

160000

170000

70000

150000

25000

210000

250000

50000

15000

11500

20000

4300

حركة 
الطائرات
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الرحلة 

المدينة

09:50 15:0015:30 15:00 12:3010:0017:00 16:30 10:3016:1015:45 10:00 11:1511:0010:0015:00 وقت المغادرة

09:15 12:0015:1013:00 14:00 11:0009:0009:00 15:50 09:009:0013:30 09:30 11:0000:1012:00 وقت القدوم


